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elasi antara masyarakat penghayat dengan negara seringkali menempatkan
keduanya pada posisi kontradiktif. Berbagai kontestasi yang mewarnai

hubungan keduanya telah terjadi sepanjang sejarah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kontradiksi tersebut akhirnya semakin meruncing
setelah negara memberlakukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Meski
tidak berfokus pada regulasi mengenai penghayat, namun penerapan undangundang tersebut menjadi titik zenit kemunduran penghayat kepercayaan dalam
kontestasi keberagamaan di Indonesia. Sebab utama dari hal tersebut adalah
keharusan yang harus dilakukan agar suatu kepercayaan mendapat rekognisi
sebagai salah satu keyakinan resmi negara.
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Kriteria yang terdapat dalam undang-undang secara tegas memberikan
keterbatasan bagi para penghayat dan menempatkan mereka sebagai warga
negara kelas kedua. Bagaimana tidak, kesempatan untuk menjalankan keyakinan
yang mereka yakini terbatas pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.
Apalagi, untuk dapat dinyatakan sebagai agama resmi, suatu kepercayaan harus
memenuhi beberapa kriteria yakni: (1) bersumber dari garis kepercayaan yang
PRQRWHLVWLN  PHPLOLNLNLWDE\DQJWHUNRGL¾NDVLVHFDUDMHODV  PHPSXQ\DL
nabi, dan (4) memiliki jaringan komunitas yang dapat diarsipkan dengan rinci
(Saidi, 2004).
Keterbatasan-keterbatasan tersebut berlanjut dengan adanya berbagai
regulasi lanjutan, terutama dalam Adminduk No.23/2006. Meski secara tersurat
menyatakan bahwa kelompok penganut agama di luar agama resmi yang diyakini
oleh pemerintah akan mendapatkan haknya, namun diskriminasi tetap terjadi.
Konsekuensi yang dihadapi oleh kelompok pengahayat karena regulasi ini
berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran,
akta pernikahan, akses terhadap pendidikan, hingga terbatasnya kesempatan
untuk menjadi aparatur sipil negara (Mahkamah Konstitusi, 2017).
Sebagai reaksi dari diterapkannya undang-undang tersebut, beberapa
lembaga swadaya masyarakat bersama dengan penghayat kepercayaan
mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan No.
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai hasilnya, pada
tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai landasan hukum yang sah terhadap pembatalan
status undang-undang yang diujikan. Keputusan tersebut menggarisbawahi
secara tegas bahwa kata “agama” dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006
dan No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bentuk
kemunduran dari penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdasarkan
bahwa kata tersebut dijadikan legitimasi terhadap privilege yang diperoleh
3
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kelompok tertentu, dan mendiskriminasi kelompok lain yang tidak termasuk di
dalamnya (Mahkamah Konstitusi, 2017).
Dengan diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti masalah
yang dihadapi oleh kelompok penghayat menemui solusi yang konklusif
terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Putusan tersebut menjadi titik
awal perjuangan yang harus dihadapi oleh kelompok penghayat kepercayaan,
baik secara institusional maupun individual.
Secara institusional, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia (MLKI) menjadi salah satu organisasi yang dapat menjadi
jembatan antara negara dan penghayat kepercayaan. Pembentukan MLKI diawali
dengan diadakannya Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi yang diselenggarakan oleh Direktorat
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kongres
yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 28 November 2012 tersebut dihadiri
oleh 750 orang peserta yang terdiri dari perwakilan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Komunitas Adat dan Tradisi dari 33
provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kongres tersebut,
Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa membentuk
tim persiapan pembentukan wadah nasional yang kemudian terimplementasi
dengan lahirnya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2014 (mlki.or.id, 2017).
Secara individu, penghayat kepercayaan dihadapkan pada berbagai opsi
tentang perubahan kolom agama setelah diterapkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri
Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, penghayat kepercayaan memiliki opsi
untuk merubah kolom agama menjadi “kepercayaan: Kepercayaan terhadap
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Tuhan Yang Maha Esa” beserta konsekuensi yang mengikuti. Surat Edaran
yang merupakan peraturan lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
388;,9 PHQJNODVL¾NDVLNDQ .DUWX .HOXDUJD EDJL ZDUJD QHJDUD
Indonesia menjadi tiga macam berdasarkan kolom agama yang tertera di Kartu
7DQGD 3HQGXGXN .ODVL¾NDVL SHUWDPD DGDODK .DUWX .HOXDUJD GHQJDQ NRORP
agama jika seluruh anggota keluarga adalah pemeluk salah satu agama resmi
yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan keluarga yang seluruh anggotanya
adalah penghayat kepercayaan mengikuti format kartu keluarga dengan kolom
kepercayaan. Kategori terakhir ditujukan kepada keluarga dengan anggota
penganut agama dan penghayat kepercayaan melalui penerbitan kartu keluarga
dengan kolom agama atau kepercayaan.
Perbedaan sikap dari penghayat kepercayaan dalam merespon Putusan
Mahkamah Konstitusi menimbulkan dikotomi baru dalam internal penghayat,
yakni penghayat “murni” dan penghayat “beragama”. Terminologi penghayat
“murni” merujuk pada kelompok penghayat yang dengan penuh antusias
mengganti kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk mereka dengan kolom
kepercayaan. Berseberang posisi dengan kelompok ini, penghayat “beragama”
merupakan kelompok yang menyakini bahwa aspek kepenghayatan dapat
bersanding harmonis dengan keberagamaan sehingga tidak diperlukan perubahan
identitas selama praktek dari keduanya masih bisa dilakukan secara sejajar. Di
luar dari dua kelompok yang saling bersebrangan, kelompok penghayat personal
memilih posisi yang tidak terikat dalam kelompok paguyuban manapun sehingga
dapat mempraktekkan kepenghayatan mereka secara independen.
MLKI sebagai organisasi yang menaungi penghayat kepercayaan berupaya
untuk merangkul ketiga kelompok yang muncul sebagai respon dari putusan
mahkamah konstitusi dan surat edaran kementerian dalam negeri. Upaya yang
dilakukan diwujudkan dalam program MLKI sebagai “rumah bersama” dengan
mengaplikasikan inklusi sosial dua arah, yakni secara internal dan eksternal.
5
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Penerapan inklusi sosial dua arah tersebut menjadi fokus utama penelitian ini
dengan menganalisis proses inklusi yang dilakukan oleh MLKI serta tantangan
yang muncul dalam proses tersebut.

'LVNXUVXV$NDGHPLN0HQJHQDL,QNOXVL6RVLDO
Respon masyarakat pengayat terhadap berbagai regulasi pemerintah
terutama setelah ditetapkannya keputusan MK tertuang dalam proses survival
strategy sebagai bentuk adaptasi. Survival strategy dalam kontestasi identitas
dapat terlihat dari berbagai proses penyesuaian identitas itu sendiri. Lantas,
apakah sebenarnya pengertian identitas itu?
Taylor mengemukakan pengertian identitas melalui skema top-down melalui
skema yang disebut politik rekognisi. Urgensi dari rekognisi atau pengakuan yang
harus didapat oleh semua warga negara seringkali berujung pada ketidaktepatan
rekognisi itu sendiri. Ketidaktepatan tersebut dapat berupa misrecognition
yang dapat diartikan sebagai ketidaktepatan dalam narasi identitas oleh negara
terhadap suatu kelompok. Selain itu, dapat terwujud dalam tidak diakuinya
suatu identitas kelompok secara legal karena tidak sesuai dengan ketetapan
yang dimiliki oleh negara. Indikasi dari dua hal tersebut dapat dianalisis melalui
dua kondisi yakni kesetaraan dalam konteks hak dan ekspresi identitas. Dua
kondisi tersebut adalah hal mutlak yang harus terpenuhi demi terhindar dari
homogenisasi oleh aktor-aktor yang sedang berkuasa (Taylor, 1994).
Membincang tentang proses identitas kelompok penghayat kepercayaan
tidak akan lengkap tanpa melakukan analisis terhadap kebijakan yang
membentuknya. Dalam kasus penghayat kepercayaan ini, Putusan MK Nomor
97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 471.14/10666/
DUKCAPIL menjadi regulasi yang merubah kehidupan penghayat kepercayaan.
Birkland (2007) memberikan analisis pembentukan kebijakan dimana
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berbagai pihak harus melakukan kontestasi agar agenda mereka dapat menjadi
agenda tersistem hingga dapat diinstitusionalisasikan. Agenda yang telah
terinstitusionalisasikan harus menempuh beberapa tahap dalam hingga menjadi
agenda yang telah diputuskan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang
berlaku. Keseluruhan proses panjang yang harus ditempuh oleh suatu agenda
agar menjadi agenda yang diputuskan dinamakan dengan agenda setting. Pada
tahapan proses tersebut, analisis tentang kepentingan, objek kebijakan, potensi
penerapan kebijakan, hingga keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut
dianalisis sedemikian rupa.
Proses pembentukan kebijakan tidak selamanya mengalami kelancaran
dan tanpa halangan. Berbagai agenda yang diusung terkadang hanya dapat
menembus tahapan tertentu dan tidak dapat menjadi agenda yang diputuskan.
Proses eliminasi agenda dalam berbagai tahap melibatkan banyak pihak,
sehingga setiap kelompok yang menghendaki agendanya dapat diputuskan
harus melakukan kontestasi di setiap tahapnya.
Sebagai respon terhadap kebijakan yang telah dibentuk, MLKI Daerah
Istimewa Yogyakarta melakukan upaya untuk dapat beradaptasi melalui upaya
perwujudkan inklusi. Young (2000) memberikan konsep inklusi sebagai suatu
konsep kesetaraan secara formal dan abstrak kepada semua kelompok warga
negara. Lebih dari itu, konsep inklusi bermakna menyadari adanya perbedaan
dan segregasi di dalam kehidupan bernegara. Lebih lanjut, dorongan harus
diberikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk dapat menyuarakan
kebutuhan, kepentingan, dan perspektif mereka dalam kemasyarakatan melalui
cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengedepankan publik.
Young memberikan konsep ideal tentang inklusi yang diwujudkan dalam
demokrasi melalui diskursus rekognisi terhadap keberbedaan (differentiated
solidarity). Konsep ini mengedepankan pada pengakuan adanya perbedaan dan
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mendorongnya sebagai dasar untuk membentuk solidaritas. Penekanan utama
dalam konsep yang diusung Young adalah solidaritas dalam perbedaan yang
dapat dijalin melalui adanya keterikatan secara sosial dan kultural (Young 2000).
Keterikatan sosial dan kultural tersebut dapat terjadi melalui adanya aktivitas
asosiatif, yang bermakna aktivitas yang dilakukan dalam suatu masyarakat yang
berbeda dan dilakukan dengan intens. Varshney (2002) mengajukan konsep
tentang interaksi intens di masyarakat melalui civic engagement. Keterkaitan sipil
(civic engagement) menjadi konsep yang membantu menjelaskan bagaimana
aktivitas asosiatif dapat terwujud dalam masyarakat yang memiliki banyak
perbedaan di dalamnya. Dalam aktivitas asosiatif ini, masyarakat yang berbeda
berupaya untuk mencapai jalan dimana mereka dapat menyuarakan suara
masing-masing tanpa menimbulkan perpecahan. Aktivitas asosiatif ini bukan
didasarkan pada kebijakan tertentu, atau aturan yang diterapkan pemerintah,
melainkan terjadi secara natural karena adanya kebutuhan masyarakat untuk
saling berinteraksi.
Tiga unsur yang selalu ada dalam aktivitas asosiatif adalah rekognisi,
representasi dan partisipasi. Rekognisi adalah tahapan dimana suatu kelompok
dapat mengekspresikan identitas mereka yang autentik dengan dukungan
pengakuan dan perlindungan dari instansi yang berwenang. Rekognisi sangat
penting sebagai bentuk ekspresi identitas tanpa harus menyeragamkan dengan
kelompok lain, terutama kelompok dominan (Taylor, 1994).
Representasi merupakan suatu proses dimana identitas suatu kelompok
disuarakan dan mengupayakan kelompok lain untuk melakukan persetujuan
dan pengakuan atas eksistensi kelompok tersebut. Representasi terdiri atas tiga
unsur, yakni kepentingan (interest), opini, dan perspektif. Kepentingan dapat
dimaknai sebagai rujukan terhadap identitas diri sendiri dimana suatu kelompok
melakukan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dari kelompok tersebut. Di
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sisi lain, opini dapat bermakna sebagai prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan prioritas
yang disusun untuk mengekspresikan posisi suatu kelompok agar memutuskan
tujuan mana yang akan diwujudkan terlebih dahulu. Sedangkan perspektif
mengekspresikan pengalaman dan pemahaman suatu kelompok yang kemudian
membentuk opini dan kepentingan mereka (Young, 2000).
Membincang tentang representasi, Mansbrigde (2003) memberikan beberapa
bentuk representasi yang bisa dilakukan oleh kelompok tertentu. Model klasik
representasi dapat dilihat dari promissory representation (representasi atas
dasar perjanjian) yang menempatkan posisi para representatif sebagai agen
yang bertanggung jawab atas terwujudnya agenda dan kepentingan yang telah
dijanjikan pada para pemilihnya. Berbeda dengan anticipatory representation
(representasi antisipatif) yang lebih menekankan posisi representatif untuk
melakukan berbagai tindakan yang berorientasi pada pemilihan di masa
selanjutnya demi mencapai dukungan. Kedua bentuk representasi tersebut
berbeda dengan representasi giroskop (gyroscopic representation) dimana
representative tidak mengorientasikan tindakannya pada kepentingan para
pemilih secara langsung, namun diharapkan bertindak sesuai dengan ekspektasi
para pendukung dengan konsekuensi dapat diganti sewaktu-waktu jika dianggap
tidak sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka. Bentuk representasi
terakhir terwujud dalam representasi pengganti (surrogate representation)
dimana representatif bertindak sebagai wakil dari kelompok yang bukan berada
dalam wilayah elektoralnya, sehingga antara representatif dan kelompok yang
diwakili tidak memiliki keterikatan transaksional.
Unsur ketiga, partisipasi, merujuk pada kapabilitas suatu kelompok untuk
dapat mengatur dirinya sendiri sekaligus menempatkan dirinya sebagai
perwakilan suara dari kelompok dimana ia berasal (Dagger, 2002). Terdapat
tiga tahap dalam konsep partisipasi yakni partisipasi di level privat, sipil, dan
politik. Partisipasi privat dilaksanakan dalam internal kelompok. Sedangkan
9
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partisipasi di tingkat sipil dilaksanakan dengan mengintegrasikan kelompok
tersebut dengan pihak lainnya. Partisipasi politik adalah penyuaraan isu dalam
ranah publik agar dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, isu yang menjadi
prioritas, kebijakan seperti apa yang harus diambil, serta tanggung jawab
masyarakat sipil dalam isu tersebut (Young, 2000).
Pada dasarnya, partisipasi memiliki dua bentuk yakni partisipasi secara
langsung dan partisipasi terwakilkan (Hiariej & Stokke, 2017). Partisipasi
secara langsung dapat diwujudkan melalui kegiatan asosiasi secara langsung
oleh anggota kelompok. Partisipasi dalam bentuk ini dapat dilakukan bahkan
oleh individu baik dalam interkelompok maupun antarkelompok. Di sisi lain,
partisipasi secara terwakilkan merujuk pada proses penunjukkan delegasi suatu
kelompok untuk dapat membawa kepentingan, opini, dan perspektif mereka
dalam wilayah publik yang lebih luas.
Menilik pada analisis Ansell.dkk (2020) upaya pengaplikasian inklusi sosial
setidaknya akan mengalami dua tahapan proses. Pada tahap pertama, terbentuk
faktor yang mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi pada
proses inklusi sosial. Pada tahap ini terdapat setidaknya empat unsur yang
menjadi motivasi, yakni kepercayaan, insentif, saling keterkaitan, dan tujuan
utama dalam kolaborasi. Keempat unsur tersebut memberikan pengaruh yang
kuat pada tahap kedua pada pembentukan faktor yang berpusat pada proses
inklusi. Dari keempat unsur yang ada, seiring dengan berjalannya proses inklusi
sosial, keempat unsur tersebut menjelma pada unsur kepemimpinan yang
memfasilitasi kepentingan kelompok, format relasi, dan inklusi strategis.

7HQWDQJ0RQRJUDÀ
Berangkat dari beragamnya respon yang muncul pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam
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Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, Center for Religious and Cross
Cultural Studies Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM) bersama dengan
Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Istimewa
Yogyakarta (MLKI DIY) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk
menganalisis berbagai problematika yang mengemuka setelah dua kebijakan
tersebut disahkan. Selain itu, FGD yang dihadiri oleh berbagai delegasi dari
paguyuban-paguyuban yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta juga ditujukan
untuk menganalisis solusi yang bisa dilakukan demi mewujudkan inklusi sosial
oleh MLKI DIY.
Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, pengumpulan data
dilakukan melalui metode in-depth interview kepada para narasumber. In-depth
interview sendiri adalah proses dimana peneliti dan informan terlibat dalam
wawancara yang mendalam dan bersifat personal. Hal-hal yang menjadi focus
utama dalam metode ini adalah berbagai informasi mengenai sudut pandang,
ide, program, atau perilaku obyek penelitian. (Boyce & Neale, 2006). Demi
menjaga privasi dan keamanan narasumber, maka penulisan nama narasumber
akan diganti dengan nomor urut seperti Narasumber 1, Narasumber 2, dan
seterusnya. Data-data pendukung didapatkan dari pengumpulan dokumendokumen baik yang berasal dari MLKI, maupun dokumen dari institusi lain.
Sebagai titik awal diskusi mengenai penghayat kepercayaan, bagian
pertama diskusi ini berupaya menyajikan ide singkat tentang sejarah eksistensi
penghayat kepercayaan beserta dampak berbagai undang-undang terhadap
kedudukan penghayat kepercayaan dalam kehidupan bernegara. Selain itu,
diskursus teoritis tentang eksistensi penghayat dan tantangan dalam kehidupan
bernegara disajikan secara ringkas.
Selanjutnya, ditampilkan proses panjang perjuangan penghayat kepercayaan
untuk mendirikan organisasi tunggal sebagai wadah bagi penghayat kepercayaan
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VHFDUDQDVLRQDO2UJDQLVDVL\DQJPHQMDGLD¾OLDVLEDJLSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQ
melalui proses transformasi yang panjang sebelum menjadi MLKI pada tahun
2014. Perkembangan yang terjadi pada nama dan bentuk organisasi penghayat
kepercayaan seiring sejalan dengan transformasi eklusivitas organisasi penghayat
menjadi institusi yang lebih inklusif bagi semua penghayat kepercayaan.
Tantangan terbaru penghayat kepercayaan pasca diputuskannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dicantumkan di bagian
berikutnya. Pasca disahkannya putusan tersebut, penghayat kepercayaan
dihadapkan pada proses renegosiasi identitas demi menyesuaikan dengan
peraturan yang berlaku di Indonesia. Potensi untuk menjadi kelompok yang
diakui secara legal dan terjaminnya hak-hak sebagai warga negara tentu
dibarengi dengan munculnya berbagai tantangan bagi penghayat kepercayaan.
Tantangan terbesar adalah dengan munculnya berbagai friksi yang menanggapi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 secara berbeda
sehingga mengakibatkan penghayat kepercayaan terbagi dalam tiga kelompok
yang berbeda.
Diskusi berikutnya berusaha memberikan eksplanasi bagaimana penghayat
kepercayaan mengatasi friksi yang muncul setelah penetapan Putusan Mahkamah
Konstitusi melalui pengaplikasian inklusi sosial. Gagasan dan upaya inklusi
sosial oleh MLKI berorientasi pada dua arah, tidak hanya diterapkan dalam
internal organisasi tetapi juga di ranah kehidupan berkewarganegaraan. Bab ini
juga memberikan analisis tantangan pengaplikasian inklusi sosial dua arah dan
bagaimana MLKI mengatasinya melalui program “Rumah Bersama”.
Pada bagian penutup, disajikan kembali secara ringkas proses transformasi
MLKI hingga upaya MLKI melakukan inklusi dua arah dan solusi untuk
mengatasi tantangan yang muncul. Tidak hanya itu, bab ini juga memberikan
alternatif teoritis sebagai landasan untuk berbagai riset mengenai perkembangan
penghayat kepercayaan di Indonesia.
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enghayat kepercayaan mengalami berbagai proses transformasi sepanjang
sejarah Indonesia. Eksistensi mereka pernah dianggap sejajar dengan

kelompok agama lain, namun pada titik terendah penghayat kepercayaan
pernah menjadi korban genosida. Semenjak terjadinya G30S PKI, penghayat
kepercayaan turut menjadi objek dari stigma negatif yang termanifestasi pada
proses eksklusi yang dilakukan oleh bukan hanya masyarakat namun juga
negara. Menarik disimak, bagaimana penghayat kepercayaan berusaha keluar
dari eksklusi dengan berupaya menciptakan inklusi di internal organisasi dan
PHUH¿HNVLNDQQ\DGDODPNHKLGXSDQEHUQHJDUD
Young mengindikasikan inklusi sosial haruslah memberikan kesempatan
bagi anggota masyarakat untuk mendapatkan rekognisi tanpa menanggalkan
keragamannya (Young, 2000). Penghayat kepercayaan di Indonesia pun memiliki
keberagaman yang termanifestasi dalam berbagi hal. Bentuk manifestasi tersebut
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dapat terwujud melalui terbentuknya paguyuban tertentu, aliran komunal suatu
masyarakat yang disatukan oleh adat, atau aliran kepercayaan yang diyakini
dan diaplikasikan secara perorangan. Keseluruhan bentuk eksistensi penghayat
kepercayaan tersebut menjadi bukti mengenai urgensi diterapkannya suatu
organisasi yang dapat menjadi wadah bagi penghayat kepercayaan.
Keberadaan organisasi yang menjadi wadah bagi penghayat kepercayaan
dapat dirunut ke masa tahun 1955. Pada awal kemerdekaan tersebut terbentuklah
BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) sebagai wadah bersama bagi
penghayat kepercayaan. Namun eksistensi BKKI tidak bertahan lama dan
kemudian berubah nama menjadi BK5I (Badan Koordinasi Karyawan Kebathinan
Kerohanian Kejiwaan Indonesia). Mengingat pada masa itu kelabilan politik
Indonesia mencapai titik kulminasi dengan adanya genosida massal terhadap
3.,GDQVHPXDSLKDN\DQJGLGXJDEHUD¾OLDVLGHQJDQQ\DWXUXWPHPSHQJDUXKL
keberadaan dan keadaan penghayat di Indonesia. Demi keamanan penghayat
NHSHUFD\DDQ%.,DNKLUQ\DEHUD¾OLDVLGHQJDQ6HNEHU*RONDU\DQJODKLUSDGD
Oktober 1964. (Maarif 2017, 9). Perubahan nama organisasi selanjutnya terjadi
dengan pengadopsian nama SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan) yang
SDGD¾QDOQ\DEHUXEDKQDPDPHQMDGL+3. +LPSXQDQ3HQJKD\DW.HSHUFD\DDQ 
(The Indonesian Legal Resources Center, 2012).
Problematika utama yang menjadi sorotan dalam HPK adalah menyusutnya
jumlah organisasi penghayat kepercayaan yang tergabung dalam organisasi
ini. Bahkan beberapa aliran kepercayaan yang memiliki massa dalam jumlah
banyak turut meninggalkan organisasi tersebut. Selain itu kebijakan pemerintah
yang menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan turut mempengaruhi eksistensi penghayat kepercayaan.
Alhasil, sebagai upaya tindak lanjut, HPK mengadakan MUNAS ke V yang
bertempat di Kaliurang pada tahun 1989. Ekspektasi utama yang diusung HPK
DGDODKDJDUSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQGDSDWWHUD¾OLDVLSDGDVDWXZDGDKRUJDQLVDVL
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kepercayaan dalam skala nasional sekaligus mengupayakan pembentukan
pengurus organisasi. Namun, pada MUNAS tersebut, kepengurusan nasional
+3.PDVLKEHOXPELVDPHQFDSDLNHVHSDNDWDQ¾QDO%DUXSDGD081$6+3.
VI di Solo pada tanggal 11-12 Oktober 2001 terbentuk kepengurusan HPK.
(Bustami, 2017).
Sebagai respon dari vakumnya HPK, Direktorat Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berinisiatif mengambil peran sebagai fasilitator dengan menyelenggarakan
acara Sarasehan Sesepuh tingkat pusat di Cipayung pada tanggal 22-24
November 1994. Tujuan utama acara ini adalah meneruskan MUNAS ke-V
HPK untuk membentuk wadah tunggal bagi penghayat kepercayaan. Upaya
lanjutan ditempuh dengan pelaksanaan MUNAS Kepercayaan pada tanggal
9-10 Oktober 1998 di Sanggar Sasono Adiroso Taman Mini Indonesia Indah.
Keberhasilan acara ini cukup besar dengan terbukti hadirnya 30 organisasi
dari 44 organisasi yang diundang. Organisasi yang abstain menyatakan sikap
menyetujui semua keputusan hasil MUNAS dalam bentuk dukungan secara
tertulis. MUNAS tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk BKOK
(Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan) sekaligus menyusun AD ART dan
pencanangan program-program. (Bustami, 2017).
Pada perkembangan selanjutnya, terbentuknya BKOK tidak diamini
secara serentak oleh seluruh organisasi kepercayaan. Beberapa daerah masih
mempertahankan HPK sebagai organisasi induk mereka. Salah satu daerah
yang masih mempertahankan eksistensi HPK adalah Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Bahkan, hingga Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia terbentuk secara nasional, HPK masih
menampakkan eksistensinya. Hal ini terbukti dengan diadakannya sarasehan
di tingkat kabupaten pada 11 April 2016 dalam rangka memperkuat relasi antar
kelompok penghayat kepercayaan di wilayah tersebut (TribunJogja.com, 2006).
15

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH

Kebutuhan untuk membentuk badan organisasi tunggal demi kelancaran
regulasi oleh pemerintah mengilhami Direktorat Pembinaan Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Esa dan Tradisi dibawah naungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan
Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi
pada tanggal 25-28 November 2012. Sebagai suatu hajatan nasional bagi
penghayat kepercayaan, kongres ini dihadiri oleh 750 orang sebagai representasi
dari kelompok penghayat kepercayaan dari 33 provinsi dan menghasilkan
rekomendasi utama pembentukan wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Komunitas Adat. Sebagai kelanjutanya,
pada tanggal 24-27 September 2013 Direktorat Pembinaan Kepercayaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa kembali melaksanakan Tindak Lanjut Kongres
yang kemudian dilanjutkan dengan deklarasi organisasi tunggal penghayat
kepercayaan yang termanifestasikan dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) pada pembukaan Sarasehan Nasional
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Keraton Ngayogyakarta. Pada
kesempatan yang sama dilaksanakan pula pelantikan Dewan Musyawarah
Pusat oleh Wakil Menteri Pendidikan kala itu, Prof. Wiendu Nuryanti, Ph.D
(mlki.or.id, 2016). Akta notaris sebagai landasan terbentuknya Majelis Luhur
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia pusat ditandatangani
pada 8 September 2014 oleh Notaris Indah Setyaningsih, SH di bawah Surat
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2017).
Dasar pengesahan berdirinya MLKI juga telah diatur dalam Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00554.60.10.2014 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Dengan adanya landasan hukum
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legal yang menaungi, MLKI telah mendapat perlindungan secara penuh sebagai
organisasi. Namun selain itu, MLKI juga berkewajiban memenuhi segala
ketetapan hukum yang ada di Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang menjadi landasan berdirinya MLKI juga menjadi landasan
hukum yang menetapkan pengurus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia pada awal berdirinya organisasi ini (Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).
Dokumen pengesahan MLKI dalam Kementerian Hukum dan HAM
ditandatangani oleh beberapa perwakilan organisasi yang kemudian menjadi
pengurus awal dari organisasi ini. Nama-nama yang tercantum tersebut adalah
Ir. Engkus Ruswana, MM; Naen Soeryono, Andri Hernadi, Wahyu Santosa
Hidayat, Suprih Suhartono, Arnold Panahal, Mulo Sitorus, Endang Lastani, Sri
Mulyono, Edy Maryanto, Deddy Mulyadi Adipradja, Krisna Makmur, Karel
Sutrisno, Drs. Sulistyo S. Tirokusumo, dan Hertoto Basuki (Menteri Kehakiman
dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).
Pembentukan MLKI DIY menjadi salah satu MLKI di tingkat provinsi
yang pertama kali didirikan. Tercatat pada tanggal 13 Oktober 2014, MLKI
DIY dideklarasikan sebagai wadah nasional organisasi penghayat di Provinsi
Yogyakarta. Momen deklarasi MLKI DIY dilakukan bertepatan dengan
Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
di Yogyakarta yang berlangsung pada 13-17 Oktober 2014. Deklarasi MLKI
DIY dilangsungkan di Kagungan Dalem Pagelaran Kraton Ngayogyakarta
Hadiningrat. Pada kesempatan yang sama, dibentuk pula pengurus MLKI DIY
periode 2014-2019 (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).
Sebagai kelanjutan dari deklarasi pembentukan MLKI DIY, pada hari
minggu kliwon tanggal 11 Januari 2015 disahkanlah keberadaan MLKI DIY
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yang menaungi MLKI di wilayah kota dan kabupaten yang berada di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Wilayah tingkat kota dan kabupaten yang berada dalam
naungan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.
Dalam kesempatan tersebut, pengurus yang telah dideklarasikan pada sarasehan
nasional sebelumnya dikukuhkan sebagai pengurus MLKI DIY. Pengukuhan
tersebut dihadiri oleh sebagian besar delegasi dari paguyuban penghayat
kepercayaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogayakarta (Majelis Luhur
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2015).
Meski pelaksanaan pengukuhan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari
2015, namun Surat Keputusan tentang Pengukuhan Dewan Musyawarah
Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru ditandatangani pada 4 Juli
2015. Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua presidium pusat
MLKI, Ir. Engkus Ruswana, MM, dan Sekretaris jenderal MLKI DIY, Endang
Retno Lastani, dilampirkan pula susunan pengurus dewan musyawarah wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2015).
Berikut adalah daftar perwakilan paguyuban penghayat kepercayaan yang
hadir dan menandatangani surat pengukuhan pengurus MLKI DIY.

No

Paguyuban

1

Persada

2

Sumarah

3

Sumarah Purbo
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4

Angesti Sampurnaning Kautaman

5

Sukoreno

6

Hangudi Bawanatata Lahir BAtin

7

Mardi Santosaning Budi

8

Tri Soka

9

Persatuan Eklasing Budi Murko

10

Pekri Bondan Kejawan

11

Sastra Jendra

12

Hardo Pusoro

13

Palang Putih Nusantara

14

Bimo Suci

15

SBP 45

16

Anggayuh Panglereming Nepsu

17

Hak Sejati

18

Tulis Tanpo Papan

19

Hidup Betul

20

Ngudi Utomo

21

Traju Mas

22

Jati Luhur

23

Guru Sejati

24

Budoyo Suksmo
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25

Umat Pransuh

26

Aliran Kebatinan Perjalanan

27

Kapribaden

28

Ngesti Kasampurnan

Tabel 2.1 Daftar Perwakilan Penghayat dalam Pengukuhan MLKI DIY

Daftar delegasi yang hadir dalam deklarasi MLKI DIY tidak mencakup
perwakilan beberapa paguyuban yang menolak hadir. Hal ini terkait dengan
pernyataan sikap beberapa paguyuban yang menyatakan secara tegas untuk
WLGDNEHUD¾OLDVLGHQJDQ0/.,3DQJHVWXDGDODKVDODKVDWXSLKDN\DQJPHQRODN
menjadi bagian dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia dan bersikukuh sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen
dan telah memiliki legalitas dari negara. Selain itu, beberapa paguyuban yang
eksistensinya cukup berpengaruh seperti Sapto Darmo pun belum menyatakan
sikap pada waktu awal dibentuknya MLKI. Setali tiga uang dengan paguyuban
SUBUD yang meski telah mendapatkan undangan untuk hadir tetapi tidak
datang dan hingga akhir periode kepengurusan MLKI DIY yang pertama masih
menyatakan sikap sebagai bukan bagian dari MLKI.
Salah satu hal yang menjadi tujuan utama dibentuknya MLKI adalah untuk
PHQ\DWXNDQSDJX\XEDQSDJX\XEDQ\DQJEHUD¾OLDVLGHQJDQGXDRUJDQLVDVL\DQJ
berbeda, yakni HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) dan BKOK (Badan
Koordinasi Organisasi Kepercayaan). Poin ini juga ditekankan dalam pernyataan
sikap dalam pembentukan/penyusunan Pengurus Dewan Musyawarah Wilayah
MLKI DIY periode 2015-2020:
Organisasi HPK dan BKOK Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini
telah menghimpun organisasi/paguyuban/kelompok Penhayat Kepercayaan
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Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta
sangat diharapkan segera dapat menyesuaikan diri atau bahkan dapat
melebur diri kepada organisasi Majelis Luhur dengan dilandasi oleh semangat
keguyubrukunan lahir batin dan tut wuri handayani (Pernyataan Sikap Majelis
Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2015).
Pembentukan MLKI DIY yang juga sekaligus meleburkan berbagai organisasi
penghayat sebelumnya, dan menjadi manuver baru dalam pembentukan identitas
penghayat kepercayaan. Seperti yang diketahui, MLKI adalah organisasi yang
difasilitasi oleh negara melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
.HHQJJDQDQ EHEHUDSD SDJX\XEDQ XQWXN EHUD¾OLDVL GHQJDQ 0/., GLGDVDUNDQ
pada relasi yang kurang baik antara penghayat kepercayaan dengan negara.
Seperti yang telah diungkapkan oleh Maarif (2017) hubungan antara penghayat
kepercayaan dengan negara memang tidak selalu akur. Undang-undang No.1/
PNPS/1965 menjadi salah satu instrumen negara yang dianggap sebagai dasar
legitimasi tentang diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.
Perjumpaan penghayat kepercayaan dengan negara pun seringkali berujung
pada ketidaksepahaman. Seperti yang terjadi pada pengajuan uji materi
terhadap UU No. 1/PNPS/1965 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2009 pun mengalami penolakan.
Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk “menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya” (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010). Putusan ini
tentu saja berakibat pada semakin buruknya relasi antara kelompok penghayat
kepercayaan dengan kelompok beragama sehingga secara langsung maupun
tidak langsung turut mempertebal skeptisme penghayat kepercayaan terhadap
agama. Terlebih lagi dalam amsal putusan tersebut pelibatan BKOK maupun
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HPK sebagai saksi yang mendukung Peninjauan Kembali UU No.1/PNPS/1965
harus menemui kegagalan (Maarif, 2017).
Skeptisme tersebut akhirnya terakumulasi dan menjadi suatu kesepahaman
(common understanding) diantara penghayat kepercayaan. Sehingga, dalam
pembentukan MLKI DIY beberapa kelompok paguyuban tidak langsung
menyetujui untuk bergabung dengan anggapan bahwa MLKI DIY adalah cara
negara untuk mengontrol para penghayat kepercayaan. Intervensi yang dilakukan
negara melalui pembentukan MLKI IDY dianggap sebagai suatu arogansi dan
pengebirian independensi para penghayat (Narasumber 5 wawancara pribadi,
19 September 2018). Meskipun begitu, seiring dengan perkembangan waktu,
paguyuban-paguyuban penghayat yang berada di provinsi Daerah Istimewa
<RJ\DNDUWD EHUVHGLD EHUD¾OLDVL SDGD 0/., GDQ PHQGDIWDUNDQ GLUL VHEDJDL
organisasi demi mendapatkan akta inventaris resmi dari negara.
Perkembangan organisasi penghayat kepercayaan dari BKKI hingga MLKI
menunjukkan proses panjang penghayat kepercayaan untuk mendapatkan
rekognisi tidak hanya oleh negara tetapi juga dari masyarakat. Demi mencapai
inklusi sosial, MLKI mencanangkan berbagai program dan agenda yang
memungkinkan representasi dan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.
Agenda yang diusung oleh MLKI terbagi dalam dua kategori berdasarkan masa
penerapannya, jangka pendek dan jangka panjang. Pada penerapan program
dan agenda tersebut, MLKI tidak hanya melibatkan anggota internal penghayat
kepercayaan tetapi juga masyarakat secara luas.
Mengacu pada Anggaran Dasar yang telah ditetapkan, MLKI memiliki
dua jenis program rutin yang tertuang dalam Musyawarah dan Rapat. Kedua
kegiatan tersebut dibagi berdasarkan wilayah dengan rincian musyawarah
nasional, nasional luar biasa, wilayah, wilayah luar biasa, daerah, daerah luar
biasa, cabang, dan cabang luar biasa untuk agenda musyawarah. Ketentuan
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yang ada pada setiap musyawarah per-daerah adalah diadakan setidaknya lima
tahun sekali. Sedangkan untuk musyawarah luar biasa dilaksanakan jika terjadi
keadaan luar biasa yang bersifat urgen dengan dihadiri minimal 2/3 anggota.
Sedangkan untuk rapat, MLKI menbaginya menjadi rapat kerja nasional, rapat
kerja wilayah, rapat kerja daerah, dan rapat kerja cabang. Sedangkan untuk rapat
memiliki ketentuan dilaksanakan per-daerah dengan durasi minimal satu tahun
sekali (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia,
2014).
Terdapat jeda yang panjang setelah pelantikan pengurus MLKI DIY dengan
masa aktif yang dilakukan melalui berbagai agenda. Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor, yang pertama adalah karena belum kuatnya konsolidasi
internal dari MLKI DIY, kedua karena adanya perbedaan tujuan antara pengurus,
dan yang terakhir adalah kurang solidnya koordinasi antara MLKI DIY dengan
pengurus MLKI Pusat (Narasumber 6, wawancara pribadi, 1 Desember 2018).
Transformasi Agenda MLKI DIY Paska Putusan Mahkamah Konstitusi
Penerbitan Putusan MK pada tahun 2017 turut mempengaruhi arah baru dari
agenda-agenda yang disusun oleh MLKI. Meski demikian, perubahan fokus
agenda yang diusung oleh MLKI tidak secara sengaja dipengaruhi langsung oleh
penerbitan Putusan MK tersebut. Namun, lebih karena didasari oleh kebutuhan
untuk berkonsolidasi dengan pihak lain demi kelancaran proses birokrasi yang
dilaksanakan oleh MLKI.
Perubahan fokus agenda MLKI dapat terlihat jelas pada program-program
tidak rutin yang telah mereka lakanakan. Agenda-agenda tersebut dapat
dibagi menjadi dua kategori yakni agenda yang berhubungan dengan instansi
pemerintah dan yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan.
Agenda yang berhubungan dengan instansi pemerintah dilaksanakan
pada tanggal 26 Juli 2017, 2 Agustus 2018, 22 Oktober 2018 dengan pihak
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yang berbeda. Pada tanggal 26 Juli 2017, MLKI melakukan audiensi untuk
menyampaikan susunan pengurus dan program MLKI DIY. Setelah vakum
selama kurang lebih selama satu tahun, MLKI DIY berupaya menjalin kembali
kerjasama dengan instansi pemerintah. Pada tanggal 2 Agustus 2018, MLKI DIY
melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayan Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kesra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
dan Bina Mental Spiritual Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan susunan
pengurus serta program yang dimiliki oleh MLKI DIY. Pada 22 Oktober 2018
dengan pihak Wakil Gubernur KPAA Paku Alam X dengan agenda yang hampir
sama, yakni pengenalan pengurus dan program MLKI periode 2018/2019.
Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kelompok masyarakat dapat
dikategorikan menjadi dua jenis, yakni dengan sesama anggota MLKI dan
dengan kelompok di luar MLKI. Agenda yang digalang dalam internal MLKI
dilaksanakan apada tanggal 18 Februari 2018 di kediaman Ketua Presidium
MLKI Kabupaten Kulon Progo, Trisno Raharjo (Paguyuban Tulis Tanpo Papan);
3 April 2018 di Kediaman Daryono sebagai Bendahara MLKI DIY sekaligus
anggota presidium MLKI DIY; 6 Agustus 2018 di Sendang Semanggi, Kasihan,
Bantul; dan 9-10 November 2018 di Sanggar Candi Sapta Rengga. Tujuan utama
diadakannya agenda-agenda tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:
1. Konsolidasi lebih dalam antara pengurus MLKI DIY dengan MLKI
kabupaten beserta paguyuban yang berada di wilayah tersebut.
2. Melakukan pembahasan mengenai sikap yang hendak ditempuh MLKI DIY
EHVHUWDSDJX\XEDQ\DQJWHUD¾OLDVLVHKXEXQJDQGHQJDQ3XWXVDQ0DKNDPDK
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
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3. Secara umum MLKI DIY mendukung pada Putusan MK dan menyerahkan
soal pergantian identitas kepada masing-masing individu.
4. Melakukan pembahasan tentang pentingnya pemisahan antara organisasi
kepercayaan dengan ajaran kepercayaan itu sendiri agar keberlangsungan
suatu ajaran tidak tergantung kepada susunan pengurus ajaran tersebut
sehingga meski kepengurusan telah terganti, namun ajaran tetap lestari.
5. Dan urgensi untuk melakukan kesepahaman dalam menyikapi Putusan MK
oleh MLKI, baik di tingkat wilayah, maupun kabupaten.
6. Pengambilan dokumentasi kegiatan dan pelantikan pengurus MLKI
kabupaten.
Konsolidasi-konsolidasi tersebut tidak terbatas pada waktu pelaksanaan,
bahkan memiliki kecenderungan menjadi program rutin non agenda. Seperti
pada pelaksanaan sosialisasi kepengurusan MLKI DIY kepada berbagai instansi
pemerintahan demi mendapatkan dukungan terhadap eksistensi MLKI. Pada
tahun 2020, MLKI DIY semakin massif menyelenggarakan kegiatan dengan
berkoordinasi pada pemerintah kota. Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja
yang disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Walikota Yogyakarta, 2020).
Kategori program yang terakhir adalah program yang dilaksanakan untuk
menjalin kerjasama dengan kelompok di luar MLKI. Ada dua program yang
telah dilaksanakan oleh MLKI DIY yakni pada tanggal 15 Maret 2018, dan 11
Agustus 2018. Pada 15 Maret 2018, MMLKI melakukan pengenalan organisasi
dengan SRILI (Srikandi LIntas Iman) di Sanggar Persada Surokrasan MG
II/472, Kota Yogyakarta. Sedangkan pada tanggal 11 Agustus 2018, MLKI
mengirimkan perwakilannya sebagai salah satu pemimpin doa dalam Pertemuan
Nasional Gusdurian di Yogyakarta.[1] (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).
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Permintaan agar delegasi MLKI bersedia menjadi perwakilan dalam
memimpin doa lintas iman menunjukkan perkembangan positif posisi penghayat
kepercayaan. Isi doa yang dipanjatkan oleh penghayat dianggap memiliki nilai
yang universal dan dapat mewakili berbagai pihak tanpa adanya sekat. Pada
tanggal 16 Maret 2016, MLKI diminta menjadi salah satu representasi dalam
memimpin doa dalam forum yang diadakan oleh Bina Swadaya Learning Center.
Keikutsertaan MLKI DIY menjadi bukti transformasi identitas dan kedudukan
penghayat kepercayaan yang semakin mendapatkan tempat di masyarakat.
Hal ini seiring sejalan dengan agenda MLKI DIY yang dilaksanakan
menindaklanjuti penerbitan Putusan MK. Meski tidak secara khusus
mencanangkan agenda-agenda baru sebagai bentuk respon dari Putusan MK,
namun terlihat pola yang jelas bahwa agenda yang dilakukan MLKI DIY paska
Putusan MK lebih bersifat konsolidasai dengan pihak-pihak di luar MLKI.
Sebagai jembatan antara pemerintah dan penghayat kepercayaan, MLKI
memiliki posisi strategis sebagai badan yang memiliki legitimasi untuk
melakukan konsolidasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan serta
melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Keberadaan MLKI, membawa tujuan utama sebagai agensi yang mewakili
penghayat kepercayaan. Sebagai representasi penghayat kepercayaan, MLKI
membawa misi yang kuat agar penghayat kepercayaan bisa mendapatkan akses
dalam rekognisi, akses pelayanan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara.
Agenda yang diusung oleh MLKI tertuang dalam Anggaran Dasar yang
telah disusun semenjak berdirinya MLKI. Dalam akta pendirian perkumpulan
MLKI dinyatakan dengan tegas bahwa tujuan pendirian MLKI adalah untuk
PHPIDVLOLWDVL DQJJRWD GDODP KDO YHUL¾NDVL GDQ LQYHQWDULVDVL RUJDQLVDVL GDQ
VHUWL¾NDVLSHPXNDSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQ 0DMHOLV/XKXU.HSHUFD\DDQWHUKDGDS
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014). Dari dua tujuan pokok yang diutarakan,
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terlihat dengan jelas bahwa Akta Pendirian Perkumpulan MLKI menginginkan
adanya rekognisi terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang diakui oleh
negara secara legal melalui dokumen resmi.
Rekognisi negara pada suatu kelompok masyarakat merupakan salah satu
dimensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang warga negara, yakni dalam
hal status legal warga negara. Selain rekognisi, tiga dimensi lain yang perlu
dimiliki oleh setiap warga negara utuh adalah keanggotaan, partisipasi, dan
akses terhadap berbagai hak (Hiariej & Stokke, 2017). Keempat dimensi pokok
dalam wacana kewarganegaraan inilah yang menjadi agenda utama pendirian
MLKI.
Agenda-agenda tersebut mengemuka melalui sebagai respon atas
diskriminasi panjang yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan.
Selama bertahun-tahun, kelompok penghayat kepercayaan tidak diperbolehkan
mencantumkan identitas keagamaan mereka di KTP, dan sebagai solusinya,
kelompok penghayat kepercayaan diharuskan memilih salah satu agama resmi
yang ditetapkan oleh negara. Konsekuensi pencantuman identitas agama lain di
KTP adalah tidak terakomodirnya hak-hak dasar penghayat kepercayaan dalam
pengurusan dokumentasi administrasi seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, hingga
Akta Perkawinan.
MLKI berupaya untuk memenuhi hak dasar penghayat kepercayaan
dengan cara pengupayaan inventarisasi paguyuban penghayat kepercayaan
dan penyediaan organisasi yang menjadi pelindung bagi mereka. Dengan
terwujudnya proses inventarisasi yang terdaftar dalam MLKI, diharapkan secara
perlahan akan menjadi dasar dalam pengakuan terhadap penghayat kepercayaan
secara administratif.
Agenda jangka panjang yang ditetapkan oleh MLKI setelah penerbitan
dokumen resmi untuk penghayat kepercayaan adalah untuk mendapatkan hak
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administrasi pencatatan perkawinan, dan pelaksanaan pendidikan bagi seluruh
penghayat kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini. Selama
ini, pelaksanaan program pendidikan untuk penghayat kepercayaan adalah
mengikuti pendidikan agama yang tersedia di sekolah yang bersangkutan.
Hal ini tentu saja menyalahi hak penghayat kepercayaan untuk memperoleh
pendidikan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Riset,
7HNQRORJLGDQ3HUJXUXDQ7LQJJLGDQ2I¾FHRIWKH+LJK&RPPLVVLRQHU8QLWHG
Nations Human Rights, 1976).
6HEDJDLVLPSOL¾NDVLDGDWLJDDJHQGDXWDPD\DQJLQJLQGLFDSDLROHK0/.,
untuk penghayat kepercayaan, yakni rekognisi, akses pelayanan, dan kesetaraan.
Untuk dapat memperoleh ketiga tujuan tersebut, diperlukan upaya jangka
panjang dan bertahap dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, yang paling utama
adalah konsolidasi internal MLKI yang perlu dijalin dengan baik agar MLKI,
serta penghayat kepercayaan memiliki satu tujuan yang sama (common goal)
dalam kehidupan berpenghayat dan bernegara.
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“J

DGL WRORQJ NDPL VHEDJDL SHQJKD\DW LWX WLGDN KDQ\D GLGH¾QLVLNDQ GDUL
dimensi kasar saja. Kami juga punya dimensi lain yang mesti ditampilkan

sebagai identitas, yakni dimensi laku dan dimensi batin. Dengan sudut pandang
dari berbagai dimensi tersebutlah kami seharusnya dilihat. Sehingga kebijakan
yang dicanangkan oleh pemerintah bisa mengakomodir kebutuhan kami”

(Narasumber 1, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross
Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia, 11 November 2018).
Sepenggal pendapat mengenai identitas di atas, seharusnya menjadi
pertimbangan dalam menganalisis identitas penghayat kepercayaan menjadi
salah satu isu krusial yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan di Indonesia.
Bahkan sejak terbentuknya NKRI, para penghayat kepercayaan telah menghadapi
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permasalahan serupa. Bahkan permasalahan ini kian menjadi seiring dengan
pergantian rezim penguasa di Indonesia. Lantas, seperti apakah seharusnya
identitas tersebut dinarasikan sehingga dapat mencakup sudut pandang baik
dari pemilik identitas sekaligus pemangku kebijakan.
Transformasi identitas dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan di
Indonesia, hanya saja bedanya transformasi identitas penghayat kepercayaan
berkutat pada dinamika rekognisi dan legitimasi yang disematkan pada
penghayat kepercayaan. Pada awalnya, penghayat kepercayaan dinarasikan
sebagai penganut agama leluhur, tetapi hal ini menjadi suatu bukti tentang
penyederhanaan makna yang terkandung dalam kepercayaan yang ada di
Indonesia yang difokuskan pada praktik ritual lokal (Maarif, 2017). Terlebih
lagi, istilah agama leluhur baru digunakan sebagai istilah yang menjadi
pembeda antara penganut agama resmi yang dilegalkan oleh pemerintah dan
agama lokal yang dianut oleh masyarakat. Penghayat kepercayaan dapat
menyematkan identitas mereka secara leluasa di KTP setelah proses panjang
pengajuan uji materi terhadap UU No 26 Tahun 2004 dan No 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan.
Pendapat Narasumber 1 menjadi representasi dari pemaknaan identitas
yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan yang tergabung dalam MLKI DIY.
Pemaknaan identitas oleh anggota MLKI DIY tidak terlepas dari pemahaman
terhadap identitas berdasarkan falsafah Jawa. Dalam falsafah Jawa, keberadaaan
manusia tidak terlepas dan saling berkelindan dengan Tuhan dan alam yang
ada di sekitarnya. Keterkaitan manusia dengan Tuhannya dan alam sekitar
adalah bentuk keseimbangan kosmos yang harus diraih demi mencapai ngudi
kasampurnan (pencarian terhadap kesempurnaan). Dalam pandangan Jawa,
ngudi kasampurnan didapatkan dengan menempatkan diri dalam kedudukan
sebagai manusia yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam penjagaan
alam (Wibawa, 2013).[1]
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Pendekatan yang sesuai untuk dapat memahami keberadaan Tuhan adalah
dengan mengetahui identitas sejati dari manusia dan kesinambungannya dengan
alam sekitar. Orang Jawa mengenalnya dengan konsep papat keblat, kalima
pancer yang bermakna berpusat pada empat sudut dengan satu pusat. Konsep
tersebut menjelaskan tatanan dunia yang berpusat pada satu titik dengan tatanan
yang pasti dan tidak bisa diinterupsi. Orang jawa menerjemahkan tatanan ini
dalam tatanan hidup melalui pembagian hari legi, pahing, pon, wage, kliwon.
Tatanan hari ini yang mempengaruhi kehidupan manusia Jawa untuk menentukan
nasib, sehingga menjadi faktor utama dalam penentuan hari baik dan prediksi hari
buruk dalam kehidupan orang Jawa (Wibawa, 2013: narasumber 9, wawancara,
16 November 2019).
Meski aturan kosmis dalam kehidupan telah ditentukan dengan tatanan
yang pasti, namun manusia juga harus memiliki usaha untuk dapat mencapai
kesempurnaan dan kebijaksanaan. Dalam upaya pencapaian kesempurnaan
tersebut, penekanan lebih diutamakan pada perilaku sehari-hari. Senada dengan
pendapat dari para anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia Yogyakarta:
“Penghayat adalah sikap perilaku batin untuk menebar ajaran-ajaran
bangsa leluhur yang untuk akhirnya adalah perilaku budiluhur itu aja”
(Narasumber 2, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross
Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia, 11 November 2018).
Konsep tentang mikrokosmos dan makrokosmos dalam falsafah Jawa
menjadi pokok utama dalam narasi identitas yang disampaikan oleh penghayat
kepercayaan. Bagi penghayat kepercayaan, identitas yang seharusnya
disampaikan dan direkognisi bukan hanya sebagai seorang penghayat
kepercayaan yang dilegitimasi oleh negara, tetapi juga sebagai penghayat
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kepercayaan yang diberikan ruang untuk mengekspresikan apa yang mereka
yakini tanpa ada diskriminasi dari manapun. Keyakinan mereka ini lah yang
menentukan sikap mereka terhadap kebijakan yang tertuang dalam Putusan MK
No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor
471.14/10666/DUKCAPIL.
Identitas dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni identitas secara primordial
dan identitas yang terbentuk karena adanya kontruski dari luar. Identitas
secara primordial diyakini secara luas hanya dipandang berdasarkan kategori
sosial, lokal, nasional, agama, dan secara kebahasaan (Laitin, 1998). Di lain
sisi, identitas merupakan suatu bentuk konstruksi dari luar individu maupun
kelompok dimana ia terkait. Berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya
identitas menjadikan narasi identitas tentang seseorang maupun kelompok
menjadi begitu dinamis.

% .HELMDNDQ\DQJ0HPSHQJDUXKL,GHQWLWDV
Dalam konteks Indonesia, pembedaan identitas secara etnis terlihat dari
kebijakan Belanda dalam pengaplikasian Undang-Undang Kolonial (Regerings
Reglement) tahun 1854 yang memisahkan penduduk Indonesia berdasarkan
UDV 'DODP NODVL¾NDVL %HODQGD DGD WLJD UDV \DQJ PHQGLDPL ,QGRQHVLD GDQ
memiliki tingkatan status sosial berbeda. Tingkat sosial pertama ditempati
oleh orang-orang kulit putih Eropa (Europeanen). Di tingkat kedua ditempati
oleh orang-orang (peranakan). Cina, Arab, India, dan non-Eropa lainnya yang
dimasukkan dalam kategori (Vreemde Oosterlingen). Dan yang terakhir adalah
pengelompokan terhadap masyarakat lokal dan lebih dikenal dengan sebutan
inlander (Tauchid, 2009).
.ODVL¾NDVL LGHQWLWDV GL ,QGRQHVLD WHUXV PHQJDODPL SHUNHPEDQJDQ KLQJJD
pada masa Orde Baru ditetapkan peraturan yang membedakan penduduk
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,QGRQHVLDEHUGDVDUNDQDJDPD.ODVL¾NDVLLQLGLDZDOLGHQJDQSHPEHULDQGH¾QLVL
tentang agama oleh Departemen Agama pada tahun 1961. Kategori agama yang
dicanangkan oleh Departemen Agama meliputi adanya kitab suci, nabi, dan
NHSHUFD\DDQSDGD7XKDQ<DQJ0DKD(VD'DULGH¾QLVLDJDPDWHUVHEXWSUHVLGHQ
Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai dasar
hukum yang “melindungi” agama-agama resmi di Indonesia. Bagi penghayat
kepercayaan, undang-undang tersebut menjadi dasar diskriminasi bagi mereka
karena kedudukan kepercayaan maupun kebatinan dianggap bukan sebagai
agama dan memiliki potensi membahayakan agama-agama yang ada (Maarif,
2017).
Selain peran dari negara, faktor krusial lain yang menjadi pendukung
adalah dominasi suatu kelompok tertentu. Jika dilihat dalam sejarah bangsa
Indonesia, narasi tentang agama suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh
persetujuan dari kelompok dominan. TAP MPR RI IV/MPR/1978 adalah bukti
Q\DWDEDKZDGRPLQDVLVXDWXNHORPSRNWHUWHQWXPHQMDGLVDQJDWVLJQL¾NDQ+DO
itu dikarenakan penetapan TAP MPR RI IV/MPR/1978 merupakan negosiasi
atas banyaknya protes dari kelompok Islam terhadap penyetaraan agama dan
kepercayaan yang bagi mereka tidak tepat. Sebagai konsekuensi, pembinaan
kepercayaan dan kebatinan dialihkan dari Kementerian Agama ke Kementerian
Kebudayaan. (Maarif, 2017).
Hal ini belanjut hingga masa sekarang dimana MUI dengan tegas
mengelompokkan kepercayaan bukan sebagai agama, melainkan sebagai suatu
kelompok yang wajib diawasi pergerakannya. Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018, MUI dengan tegas menyatakan:
“7. a. Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak
dapat disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang
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berbeda sama sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan
ke dalam satu wadah atau kelompok yang sama.
b. Pembinaan oleh negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap
Tuhan YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran
kepercayaan tersebut menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan
oleh negara tersebut hendaknya diarahkan agar penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut menjadi pemeluk agama
yang ada di tanah air.” (MUI, 2018).

Sebagai konsekuensi kedudukan kepercayaan, maka perlu dilakukan
pembinaan terhadap kepercayaan. Langkah-langkah pembinaan tersebut
dimaksudkan agar kepercayaan tetap mengikuti pedoman pada sila pertama
Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari ketentuan tersebut jelas
terdapat pemaksaan agar kepercayaan mengikuti ketetapan agama yang
berlandaskan Pancasila. Dengan kata lain, pasal tersebut menjadi pemaksaan
dan pembatasan terhadap ruang lingkup kepercayaaan sehingga kepercayaan
tidak dapat dimunculkan pada ruang publik secara luas.
Pernyataan MUI menyatakan bahwa putusan MK tidak menyelesaikan inti
permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penghayat kepercayaan. MUI sebagai
NHORPSRN DJDPD GRPLQDQ PHPLQWD SHPHULQWDK XQWXN PHQJNODVL¾NDVLNDQ
permasalahan utama yang dihadapi oleh kelompok penghayat kepercayaan dan
membedakannya dengan permasalahan peraturan negara. MUI dengan tegas
mensyaratkan bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penghayat
kepercayaan adalah dengan pemenuhan hak-hak penghayat, bukan dengan
merubah peraturan yang telah ada. (MUI Homepage, 2017).
Sikap kelompok dominan yang terwakili oleh MUI inilah yang kemudian
melatarbelakangi dibentuknya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri
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Nomor 417.14/10666/DUKCAPIL sebagai instrumen legal yang menjadi dasar
diferensiasi Kartu Tanda Penduduk penganut agama dan kepercayaan.
Sejalan dengan pendapat MUI, PPMuhammadiyah menyuarakan keberatannya
tentang pengakuan eksistensi kepercayaan dengan diterbitkannya Putusan
MK No 97/PUU-XIV/2016. Penolakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah
berdasarkan kesangsian terhadap sistem kepercayaan dan pola hubungan
antara penghayat kepercayaan dengan Tuhan. Selain itu, Muhammadiyah juga
menegaskan bahwa tidak semua kepercayaan layak untuk direkognisi sebagai
agama. Pandangan-pandangan Muhammadiyah terhadap aliran kepercayaan
tersebut diperkuat dengan argumen bahwa Muhammadiyah dan organisasi
masyarakat lain tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang
akhirnya mengabulkan tuntutan mengenai rekognisi kepercayaan di Indonesia
(Wildansyah, 2017, m.detik.com)
Dalam hal pemberian identitas, negara seharusnya menjadi suatu institusi
tertinggi yang memiliki kewajiban untuk melegitimasi suatu individu maupun
kelompok sebagai bagian dari anggotanya dalam suatu bentuk rekognisi yang
sah secara hukum. Rekognisi sebagai upaya untuk menjaga keteraturan dalam
ruang publik, di lain sisi, suatu kelompok memiliki nilai-nilai ideal yang mereka
yakini yang dikenal sebagai nilai otentisitas kelompok. Seperti dalam kelompok
penghayat kepercayaan yang memusatkan identitas mereka bukan pada dokumen
tertulis tetapi juga kepada perilaku dan keyakinan yang mereka pegang dengan
erat. (Narasumber 8, wawancara pribadi, 19 September 2018; Narasumber 3
dan Narasumber 1, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and
Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 11 November 2018). Dua
faktor tersebut, kewajiban negara dan nilai otentitas kelompok, seringkali tidak
tepat dalam menarasikan identitas kelompok tertentu (Taylor, 1994).
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Dalam sejarah panjang hubungan antara penghayat kepercayaan dengan
negara dapat dilihat bahwa perkembangan tersebut menuju kearah yang positif,
meski permasalahan yang dihadapi masih ada hingga saat ini. Pada masa orde
baru hingga setelah reformasi, kelompok penghayat kepercayaan dituntut
XQWXNEHUD¾OLDVLGHQJDQNHORPSRNGRPLQDQ\DNQLGHQJDQSHQJDGRSVLDQVDODK
satu agama yang diakui sebagai agama mereka. Tuntutan oleh negara tersebut
dilakukan melalui penetapan TAP MPR 1960, PNPS, hingga Undang-Undang
Administrasi Kependudukan pada tahun 2006 yang kemudian direvisi pada
tahun 2013. Tahun 2017 sekiranya menjadi suatu tahun yang dapat memberikan
angin segar bagi penghayat kepercayaan dengan adanya putusan MK Nomor
97/PUU-XIV/2016 yang dapat menjadi dasar legitimasi bagi identitas mereka
sebagai warga negara yang setara dengan kelompok kepercayaan lainnya.
Negara mengartikulasikan warga negaranya melalui berbagai media, salah
satu yang utama adalah melalui perundang-undangan. Indonesia, sebagai
negara hukum melandaskan semua undang-undangnya pada Undang-Undang
Dasar 1945 dan ideologi pancasila serta instrumen hukum lain yang terbentuk
kemudian. Dalam hal ini ada dua undang-undang yang menjadikan dasar
perubahan identitas penghayat kepercayaan di Indonesia. Dasar yang pertama
adalah Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian
dalam Negeri Nonor 471.14/10666/DUKCAPIL.
Pembentukan putusan MK sendiri diawali oleh perjuangan yang dilakukan
oleh kelompok kepercayaan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah
menjadi saksi dalam pengajuan Surat Peninjauan Kembali terhadap UU Nomor
1/PNPS/1965 yang menjadi dasar legitimasi diskriminasi terhadap kelompok
penghayat kepercayaan. Peninjauan kembali terhadap undang-undang tersebut
didasarkan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan dasar
konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945. Selain itu,
pengesahan UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan tindakan lanjut dari Perpres
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yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam keadaan darurat (ad hoc)
(Maarif, 2017).
Salah satu kejanggalan penetapan undang-undang tersebut adalah munculnya
kelompok dominan yang bergerak melalui Departemen Agama melakukan
GHOHJLWLPDVL WHUKDGDS NHORPSRN NHSHUFD\DDQ OHZDW SHUXPXVDQ XODQJ GH¾QLVL
agama di Indonesia. Terlebih lagi, UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan
dengan ICCPR (Martin, 2006) yang juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat 1
Undang-Undang 1945. (Gultom, 2010).
ICCPR menegaskan bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan
kepercayaan yang telah diyakini dan menjalankan segala praktiknya menjadi
salah satu non-derogable rights (hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat) yang
wajib diakui bahkan tidak dapat dikesampingkan baik dalam keadaan darurat
sekalipun. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak sejalan
dengan ICCPR terlebih tentang ekspresi agama di ruang publik. Ekspresi
keagamaan sudah selayaknya mendapatkan jaminan negara, dan kebebasan
menentukan agama adalah hak personal yang tidak bisa diintervensi siapapun.
Kembali kepada pengajuan surat untuk melakukan Uji Materi terhadap UU
Nomor 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh Perkumpulan IMPARSIAL (Inisiatif
Masyarakat Pastisipatif untuk Transisi Berkeadilan). Dalam surat pengajuan
uji materi tersebut tuntutan yang diajukan adalah agar penghayat kepercayaan
memiliki hak yang sama dengan penganut enam agama resmi lainnya dengan
berbagai konsekuensi hukumnya (Maarif, 2017). Salah satu konsekuensi hukum
yang menjadi pertimbangan utama adalah peninjauan pasal 4 dalam undangundang tersebut yang diperkuat oleh pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang menuntut pidana penjara maksimal lima tahun “Dipidana dengan
pidana selama-lamanya lima tahun” (Mahkamah Konstitusi, 2010). Pengajuan
uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa
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kewenangan pembentukan undang-undang tersebut berada pada kuasa negara
sebagai salah satu penyeimbang berbagai kelompok yang ada di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa melalui pengaplikasian Undangundang tersebut tidak membatasi dan menghilangkan kemajemukan tradisi yang
ada di Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2010).
Setelah tuntutan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 1/PNPS/1965
ditolak, kembali dilakukan permohonan untuk uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dan revisinya
Nomor 24 Tahun 2013 pada tanggal 28 September 2016. Pengajuan uji materi
ini tercatat pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober
2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pengajuan uji materi ini meminta
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali pasal 61 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
yang berbunyi:
Ayat (1).
“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap
kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat,
tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status
perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan,
dokumen imigrasi, nama orang tua.”
Ayat (2).
“Keterangan tentang agama sebagai mana dimaksud pada ayat
(1). bagi penduduk yang agamanya belum diakuisebagai agama
berdasarkan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan atau bagi
penghayat tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database
kependudukan”
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Dan perubahahannya pada Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang nomor
24 Tahun 2013:
Ayat (1)
“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasiladan
Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen
data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau
perempuan, agama, status perkawinan, agama, golongan darah,
alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat
dan tanggal dikeluarkannya KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTPel”.
Ayat (5)
“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
database kependudukan”.

Dua ayat ini dianggap sebagai polemik khususnya pada ihwal pengosongan
kolom agama. Meski pada ayat kedua dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dengan
jelas bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk yang mengosongi kolom agamanya
akan tetap mendapatkan pelayanan yang setara, tetapi dalam prakteknya pemilik
KTP tersebut masih mengalami berbagai diskriminasi. Pada bidang pendidikan
semisal, penghayat kepercayaan tidak mendapatkan fasilitas untuk mempelajari
kepercayaan yang diyakini dan justru terpaksa untuk mengambil mata pelajaran
agama lain. Setali tiga uang di bidang pekerjaan, penghayat kepercayaan
menemukan banyak kesulitan saat mengajukan diri sebagai anggota aparatur
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sipil negara. Begitu pula diskriminasi di bidang perbankan yang menolak
peminjam dengan KTP-el dengan kolom agama yang dikosongi (Narasumber
7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-XIV/2016, 2016).
Perjuangan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan yang kuasanya
dilimpahkan kepada Tim Pembela Kewarganegaraan mendapat hasil setelah
MK mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya. Dalam putusan
tersebut, MK menyatakan bahwa kata agama yang termaktub dalam dua
undnag-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
termasuk “kepercayaan” (Mahkamah Konstitusi, 2017).
Pengesahan Putusan MK yang mengabulkan permohonan dari penghayat
kepercayaan menjadi suatu titik dimana kebijakan pemerintah yang telah
dianut selama bertahun-tahun mengalami suatu proses evaluasi. Dalam kasus
ini, evaluasi kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
mengalami evaluasi eksternal yang diinisiasi oleh aktor di luar pemangku
kebijakan (Fischer, Miller, & Sidney, 2007).
Konsekuensi dari putusan MK tersebut memberikan ruang bernapas bagi para
penghayat kepercayaan dalam berbagai bidang terutama dalam ranah rekognisi
dan legitimasi penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia yang sah.
Menindaklanjuti Putusan MK tersbeut, Kementerian dalam Negeri menerbitkan
Surat Edaran bernomor 471.14/10666/DUKCAPIL mengenai Penerbitan Kartu
Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Selain sebagai dasar hukum rekognisi terhadap penghayat, Surat Edaran tersebut
juga menjadi petunjuk teknis bagi penerbitan KTP bagi penghayat kepercayaan.
Penggantian kolom agama dalam KTP merujuk pada identitas yang ada di KK,

40

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH

sehingga, jika KK masih belum mencantumkan Kepercayaan terhadpa Tuhan
Yang Maha Esa, maka KK harus diganti sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(Hantoro. 2019, Februari 22. nasional.tempo.co).
Sebagai prosedur pertama dalam penggantian kolom agama, pemohon
harus mendapatkan surat pernyataan dari RT atau RW tempat tinggal pemohon.
Setelah mendapatkan surat pernyataan, hal yang seharusnya mereka lakukan
adalah meminta rekomendasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia setempat. Proses terakhir yang dilakukan
adalah mengajukan permohonan penggantian KTP ke kecamatan atau Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. (Hantoro. 2019, Februari 22. nasional.tempo.
co).
Surat edaran tersebut mencantumkan secara rinci dokumen yang harus
dilengkapi dalam proses perubahan KK di bidang agama yang belum tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Blangko
Kartu Keluarga, Resgistrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Surat Edaran
1RPRU'8.&$3,/PHQJNODVL¾NDVL..PHQMDGLWLJDNDWHJRUL
Kategori pertama ditujukan untuk keluarga yang seluruh anggotanya merupakan
penganut agama. Berkebalikan dengan kategori sebelumnya, kategori kedua
adalah keluarga yang semua anggotanya adalah penghayat kepercayaan.
Sedangkan kategori terakhir diformulasikan bagi sebuah keluarga yang anggota
keluarganya terjadi dari penganut agama dan penghayat kepercayaan.
Keluarga yang memiliki anggota keluarga penghayat kepercayaan harus
menempuh prosedur yang sedikit berbeda dalam proses pencatatan KK. Bagi
keluarga yang seluruh anggotanya telah terdaftar sebagai penghayat kepercayaan,
syarat yang harus dilakukan adalah dengan cara mengisi formulir F-1.68 sebagai
syarat untuk mencetak KK sesuai database yang terekam dalam Dukcapil.
Sedangkan bagi penghayat kepercayaan yang masih mencantumkan agama di
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KTP nya harus mengisi formulir F-1.69, surat pernyataan perubahan agama
menjadi penghayat kepercayaan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
sebagai peghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Selain itu, dalam perubahan Kartu
Keluarga dari agama menjadi Kepercayaan juga memerlukan surat keterangan
GDULSDJX\XEDQGLPDQDSHPRKRQEHUD¾OLDVL 1DUDVXPEHUZDZDQFDUDSULEDGL
12 Januari 2019). Prosedur yang ditujukan bagi penghayat kepercayaan yang
sebelumnya tercatat sebagai pemeluk agama sedikit berbeda dengan penghayat
kepercayaan yang telah tercatat dalam database Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Bagi pemohon yang sebelumnya memilih kolom agama, maka
harus menyertakan blangko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
atas perubahan yang ia lakukan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
yang dilengkapi oleh penghayat kepercayaan menjadi bukti bahwa perubahan
tersebut dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Oleh karena itu, dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut harus
mencantumkan nama dari dua orang saksi.
6HFDUDOHJDO3XWXVDQ0.EHUVLIDW¾QDOGDQPHQJLNDWVHKLQJJDLPSOHPHQWDVL
Putusan MK Nomor 97/XIV-PUU/2016 memiliki kekuatan hukum yang tidak
bisa diganggu gugat. Meski demikian, Putusan Mahkamah konstitusi tidak
mengatur secara rinci mengenai implementasi putusan tersebut. Maulidi
(2017) memberikan empat alasan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi
menghadapi alasan. Sebab pertama adalah terbatasnya kewenangan Mahkamah
Konstitusi hanya bersifat konstitusional untuk mengkaji undang-undang.
Kewenangan Mahkamah konstitusi hanya terbatas declaratoir (menegaskan
keadaan hukum) dan constitutief (meniadakan atau menimbulkan keadaan
hukum), dalam kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan
untuk memutuskan instrumen hukum yang bersifat condemnatoir (memberikan
konsekuensi hukuman). Alasan kedua dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak
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memiliki unit eksekutorial yang dapat memastikan pelaksanaan implementasi
putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan potensi munculnya institusi
lain yang akan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi dalam
implementasinya, putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan dukungan
instrumen hukum dan cabang kekuasaan negara lainnya. (Siahaan, 2009).
Sebab ketiga adalah tidak ada tenggang waktu khusus dalam implementasi
putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi
membutuhkan instrumen hukum lain sebagai instrumen formal procedural yang
mengatur tata cara pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, pelaksanaan putusan
Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan kondisi negara yang stabil mengingat
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat interupsi terhadap undang-undang yang
diputuskan. Sebab terakhir adalah tidak ada konsekuensi yuridis yang pasti
jika putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan. Kepatuhan dalam implementasi
substansi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya sanksi
hukum yang berlaku terhadap putusan tersebut (Sutiyoso, 2009).
Pada kasus pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016, terdapat interupsi dari institusi lain yang akhirnya memberikan
interpretasi pada implementasi putusan tersebut. Mengingat tidak adanya sanksi
hukum dan unit eksekutorial, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat
memberikan tindakan tegas bagi institusi lain untuk tidak melakukan interupsi
dalam bentuk apapun. Interpretasi tersebut diwujudkan dalam pembatasan
terhadap implementasi putusan tersebut. Interpretasi yang dilakukan oleh pihak
Majelis Ulama Indonesia kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam
pembentukan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/
DUKCAPIL sebagai instrumen yang bersifat formal procedural. Penerbitan
Surat Edaran Dalam Negeri tersebut akhirnya memberikan pengaruh dalam
pemberian identitas bagi penghayat kepercayaan baik di mata negara maupun
dalam interpretasi penghayat kepercayan itu sendiri.
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Negosiasi yang diinisiasi oleh kelompok agama dominan memberikan
dampak pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang pada
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL
tentang kategori penghayat kepercayaan berdasarkan KK. Ada tiga kategoriang
dicantumkan pada Surat Edaran tersebut, yakni Kartu Keluarga untuk seluruh
anggota keluarga memeluk agama resmi, Kartu Keluarga untuk keluarga dengan
seluruh anggota keluarga adalah penghayat kepercayaan, dan Kartu Keluarga
untuk keluarga dengan sebagian anggota penganut agama maupun penghayat
kepercayaan.
Kategorisasi yang dilaksanakan di Surat Edaran meski tidak secara terangterangan namun menimbulkan segregasi dalam internal penghayat kepercayaan.
Indikasi adanya segregasi ini ditandai dengan pembedaan terhadap warga
negara berdasarkan status yang ditulis dalam dokumentasi negara. Konsekuensi
yang akan terjadi dengan adanya segregasi berujung pada proses eksklusi
terhadap kelompok tertentu dimana kelompok tersebut akan berhadapan dengan
keterbatasan akses sosial, dan politik dalam kehidupan bernegara (Young, 2000).
Kategorisasi yang dilakukan negara terhadap kelompok agama yang
didasarkan KK dapat menimbulkan arogansi terutama pada keluarga yang
keseluruhan anggotanya adalah pemeluk agama, dan penghayat kepercayaan.
Arogansi ini merujuk konsep identitas yang dianggap sebagai identitas ideal
atau dalam kata yang lebih sederhana adalah kelompok keluarga penghayat.
Dengan landasan kemurnian identitas, keluarga penghayat dan keluarga
beragama akan berusaha mengeklusi kelompok dengan keluarga campuran
sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya identitas ideal yang menjadi syarat agar
diterima oleh kelompok keluarga penghayat (Laitin, 1995).
Selain eksklusi secara sosial, dampak lain yang mungkin akan dirasakan
oleh keluarga campuran adalah dalam pengurusan dokumen administratif
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negara. Terutama dalam hal tanda kenal lahir anak dan penentuan pendidikan
bagi anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Seperti diketahui
bersama, salah satu syarat utama akses pendidikan agama bagi anak disesuaikan
dengan identitas agama orang tuanya. Pelaksanaan pendidikan penghayat pun
mensyaratkan surat permintaan dari orang tua siswa yang diteruskan oleh
sekolah kepada MLKI agar siswa yang dimaksud dapat memperoleh pendidikan
penghayat. (Narasumber 5, wawancara pribadi, 12 Januari 2019).
MLKI menjadi institusi sentral dalam upaya negara untuk meregulasi
penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan
kebijakan yang berkaitan dengan penghayat turut melibatkan MLKI sebagai
institusi yang menjadi representasi penghayat kepercayaan. Seperti dalam
penyusunan bahan ajar dan kurikulum yang untuk mata pelajaran Kepercayaan
Terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Beberapa problem utama yang dihadapi oleh MLKI DIY paska Putusan
Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Kemendagri mengemuka terkait dengan
identitas penghayat kepercayaan. Ketidakterlibatan secara langsung penghayat
kepercayaan dalam perumusan KTP yang diinisiasi oleh Kementerian Agama
dengan intervensi MUI membuat para penghayat bersikap skeptis atas kebijakan
tersebut. Skeptisisme tersebut terutama berkaitan dengan narasi identitas yang
harus diusung oleh penghayat kepercayaan agar dapat sesuai dengan konsep
yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Sayangnya, konsep identitas yang
dicanangkan oleh pemerintah bukanlah narasi identitas yang sesuai dengan
pemenuhan dimensi-dimensi warga negara.
Ketidakterlibatan anggota MLKI terhadap formulasi kebijakan yang
dilaksanakan oleh negara berimbas pada perbedaan penafsiran tentang
kepercayaan di internal MLKI. Perbedaan tersebut sebagian besar terletak
pada persepsi tentang makna kepercayaan. Sebagian pihak menganggap bahwa
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kepercayaan harusnya terwujud dalam bentuk formal citizenship melalui
pengakuan dari negara. Di sisi lain, beberapa penghayat lebih memperhatikan
pada aplikasi kepenghayatan sebagai bentuk informal citizenship.
Dimensi laku yang dianggap sebagai unsur utama oleh sebagian dari penghayat
kepercayaan dapat dipahami sebagai bentuk dari kebebasan beragama yang
berada dalam wilayah forum internum. Dengan demikian, negara tidak memiliki
kewenangan untuk melakukan intervensi. Lingkup ini meliputi kebebasan bagi
penghayat kepercayaan untuk melakukan ekspresi kepenghayatan seperti ritual,
serta hak untuk menyakini kepercayaannya, bahkan hak untuk melakukan
penolakan untuk melakukan konversi dari maupun ke agama atau kepercayaan
lain.
Dalam

ekspresi

sosial,

forum

internum

penghayat

kemudian

termanifestasikan dalam pembentukan aspek-aspek informal citizienship seperti
mediasi, kepatuhan terhadap norma masyarakat, dan pembentukan relasi antara
penghayat (Bereschot & van Klinken: 2018). Dimensi laku penghayat menuntu
kepada praktek mediasi antarpenghayat untuk melakukan ritual kepenghayatan
sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing. Dalam hal ini,
media tentang laku penghayat mencegah terjadinya chaos terutama tentang nilai
kepercayaan yang harus dijadikan rujukan dalam proses inventarisasi paska
Putusan MK.
Aspek kedua tentang kepatuhan terhadap norma-norma yang telah menjadi
bagian dari aspek pokok dalam kepenghayatan. Norma-norma tersebut turut
diwariskan dalam dimensi laku yang ada pada keyakinan tiap-tiap penghayat baik
\DQJEHUD¾OLDVLGDODPSDJX\XEDQPDXSXQWLGDN$VSHNLQLPHQMDGLVDODKVDWX
aspek penting ketika berbicara tentang dimensi laku kepenghayatan mengingat
sikap dan perilaku penghayat seringkali merujuk pada tatanan norma dalam

46

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH

lingkup internal kepenghayatan mereka. Bahkan, dalam beberapa paguyuban,
norma-norma tersebut dituangkan dalam kitab suci ajaran.
Terakhir, pembentukan relasi informal yang terjalin antar penghayat
dan paguyuban. Melalui pembentukan relasi ini, penghayat kepercayaan
memperoleh perlindungan dari keloga sesama penghayat. Pembentukan relasi
secara informal ini juga sebagai basis perlindungan bagi penghayat kepercayaan
jika sewaktu-waktu terjadi intervensi terhadap penghayat. Terlebih lagi, melalui
relasi informal ini, para anggota MLKI menunjukkan kesolidan saat menghadapi
intervensi dari luar.
Dalam dimensi formal citizenship, sebagai warga negara, penghayat
kepercayaan berhak mendapatkan pemenuhan dimensi-dimensi kewarganegaraan
yang terdiri dari keanggotaan (membership), status legal (legal status), hakhak (rights), dan partisipasi (participation). Dimensi keanggotaan yang wajib
dimiliki oleh penghayat kepercayaan bukan untuk membuat kelompok ini
serupa dengan warga negara yang lain dalam bentuk komunitas homogen,
melainkan lebih untuk menciptakan suatu inklusi sosial. Lebih lanjut, melalui
keanggotaan, penghayat kepercayaan sudah sepatutnya dikenal sebagai bagian
dari Indonesia, bukan sebatas suatu kelompok yang harus dimonitoring oleh
BAKORPAKEM. Selanjutnya di dimensi status legal, penghayat kepercayaan
sudah sepatutnya diakui oleh negara melalui dokumen resmi tanpa harus ada
prasyarat tentang statusnya. Dimensi ketiga, hak-hak mewajibkan penghayat
kepercayaan memiliki aksses terhadap hak-hak sipil, politik, dan sosial tanpa
dibatasi oleh apapun. Dan yang terakhir pada dimensi partisipasi, sudah
selayaknya penghayat kepercayaan dapat dilibatkan dalam upaya pengaturan
(governing) hal-hal publik. Tanpa adanya pemenuhan terhadap dimensi-dimensi
tersebut, penghayat kepercayaan tidak dapat dikategorikan sebagai warga
negara seutuhnya, atau dalam bahasa Hiariej dan Stokke (2017) para penghayat
kepercayaan termasuk dalam kategori VWUDWL¾HGFLWL]HQ
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Lantas, mengapa begitu sulit bagi penghayat kepercayaan mendapatkan
rekognisi penuh dari negara sebagai warga negaranya. Yudianita (2015)
merumuskan dua hal penyebab sulitnya rekognisi terhadap penghayat
kepercayaan terletak pada dua faktor yakni faktor yuridis dan sosial. Hukum
yang menjadi dasar konstitusi NKRI, UUD 1945, telah menetapkan bahwa “(2)
Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya
sendiri, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Disinilah
kemudian kata-kata “agama dan kepercayaannya” diinterpretasikan secara
berbeda oleh setiap kelompok. Bagi penghayat kepercayaan, hal ini berarti
bahwa kepercayaan harus mendapat tempat yang setara dengan agama. Namun
di sisi pihak beragama, kepercayaan tidak dapat disandingkan dengan agama
karena telah dinarasikan sebagai suatu hal yang berbeda.
Faktor kedua yang menjadi masalah dalam rekognisi penghayat
kepercayaan terdapat pada aspek sosiologis dimana stigma negatif tentang
penghayat kepercayaan masih lazim ditemukan di masyarakat. Terlebih dengan
adanya peran aktif dari agama dominan dalam tata kelola negara menjadikan
penghayat kepercayaan menjadi semakin terpinggirkan. Urusan beragama di
negara Indonesia yang memegang godly nationalism seperti yang dikatakan
oleh Menchik (2016) membuat agama memiliki peran yang cukup vital dalam
perumusan berbagai kebijakan di pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan
berbagai partai politik yang menunjukkan orientasi utamanya adalah agama
meski tidak secara tegas mendeklarasikan sebagai partai berasaskan agama
tertentu.
Berbagai problem yang dihadapi oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia terkait dengan rekognisi dan legitimasi
memberikan pengaruh besar pada anggota MLKI. Problem utama sebagai
konsekuensi disahkannya Surat Edaran Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL
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adalah terciptanya beberapa segregasi dalam internal Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia itu sendiri.
Segregasi tersebut mengemuka dari respon yang ditunjukkan oleh anggota
MLKI terhadap Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan
penghayat kepercayaan mendaftarkan dirinya dalam database negara. Dengan
adanya friksi di antara penghayat kepercayaan membuat solidaritas sesama
anggota MLKI menjadi semakin terdegradasi. Dengan kata lain, Surat Edaran
Kemendagri secara tidak langsung memberikan dampak negatif melalui
SHQJNODVL¾NDVLDQSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQ$QJJRWD0/.,WHUEDJLPHQMDGLWLJD
kelompok yang ditunjukkan dengan respon yang berbeda terhadap Surat Edaran
Kementerian. Friksi pertama adalah anggota MLKI yang merasa himbauan
untuk merubah kolom agama dalam KTP menjadi penghayat kepercayaan
sebagai syarat mutlak sebagai penghayat. Kelompok ini kemudian menyebut
diri mereka sebagai kelompok penghayat “murni”. Kedua adalah kelompok
yang merasa kurang puas terhadap Surat Edaran karena telah merasa nyaman
dengan identitas sebagai penghayat beragama yang kemudian termanifestasikan
sebagai kelompok penghayat “beragama”. Dan yang terakhir adalah kelompok
yang berusaha untuk tidak terjebak dalam dikotomi baru tersebut dan memilih
untuk melakukan penghayatan secara personal.

,

.HORPSRN3HQJKD\DW´0XUQLµ
Kelompok penghayat “murni” menjadi pihak yang dengan senang hati
mengikuti instruksi pemerintah untuk merubah kolom agama dalam KTP
mereka dengan kolom penghayat kepercayaan. Kelompok ini berpendapat
bahwa dengan menjadi penghayat kepercayaan secara laku memerlukan
legitimasi sebagai penghayat secara yuridis. Dan hal itu bisa diwujudkan
melalui penggantian identitas dalam KTP dan KK.
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Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan secara administrasi menjadi
suatu yang krusial bagi kelompok penghayat yang setuju dengan perubahan
status agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui
pengakuan administratif ini mereka tidak perlu lagi mencantumkan agama
lain di KTP mereka secara terpaksa. Selain itu, pengakuan secara administratif
juga memperkuat kedudukan mereka di mata hukum.
Banyak hal positif yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan yang telah
mengganti KTP mereka menjadi kepercayaan baik secara yuridis maupun
sosial. Di sisi yuridis, dengan adanya pengakuan bahwa kepercayaan dalam
dokumen resmi negara, membuat penghayat memiliki proteksi hukum untuk
melaksanakan kepercayaan mereka tanpa ada kekhawatiran lagi. Pengakuan
LQL WHQWX VDMD VHMDODQ GHQJDQ PDQGDW ,&&35 \DQJ WHODK GLUDWL¾NDVL ROHK
Indonesia. Selain itu pencantuman agama sebagai identitas dalam KTP
sangat krusial karena akan berkaitan dengan hak-hak lain yang memang
harus dipenuhi oleh negara meliputi hak dalam pendidikan, perkawinan,
pencatatan akte kelahiran dan kematian, hingga hak untuk mendapatkan
layanan publik. Terlebih lagi, hak untuk beragama termasuk dalam nonderogable rights yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh
pemerintah.
Perbedaan besar yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan yang telah
mengganti kolom agama sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri di bidang sosial adalah berkurangnya stigma negatif yang mereka
terima. Sebelumnya, bagi penghayat kepercayaan yang mengikuti instruksi
UU No 23 Tahun 2006 dan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan dengan mengosongkan kolom agama dalam KTP mereka
selalu dianggap sebagai kelompok yang sesat dan tanpa agama. (Narasumber
2, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural
Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
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Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018). Sedangkan bagi penghayat
yang memilih untuk mencantumkan agama resmi di kolom agama mereka
mendapat diskriminasi berkaitan dengan anggapan sebagai kelompok yang
musyrik, memeluk agama tanpa mengikuti hukum agama yang dicantumkan
di Kartu Tanda Penduduk.
Perubahan yang nyata di bidang sosial terjadi setelah pergantian KTP
dengan pencantuman kolom agama kepercayaan Terhadap Tuhan yang
Maha Esa. Jika sebelumnya penghayat kepercayaan mendapat tekanan dan
tuntutan saat memilih mencantumkan agama di KTP-nya, maka ketika dengan
berani mengakui diri sebagai penghayat, tuntutan tersebut perlahan hilang.
(Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019). Terlebih lagi, bagi
para penghayat yang memang memiliki posisi strategis di lingkungannya,
bisa mendapatkan privilege sebagai tokoh masyarakat yang mewakili
para penghayat. (Narasumber 9, dalam Focus Group Discussion Center
for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).
Meski banyak hal positif yang didapatkan setelah pencantuman
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom agamanya, tidak bisa
dipungkiri bahwa penghayat kepercayaan masih mendapatkan diskriminasi.
Terutama ketika sebelumnya telah menganut agama yang diakui oleh negara.
Diskriminasi yang terbanyak adalah melalui perundungan secara verbal.
Bentuk perundungan tersebut berupa pertanyaan dengan nada sinis mengenai
agama yang dianut, salam yang tidak pernah dijawab, hingga sindiran-sindiran
halus mengenai ritual keagamaan. Seperti yang dialami oleh Narasumber 7
sebagai penyuluh kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus
memberikan pelajaran kepada peserta didik penghayat kepercayaan di
sekolah-sekolah. Meskipun secara tak langsung, namun perundungan yang
ia dan istrinya terima berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan kinerja
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selama menjadi penyuluh. (Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari
2019).
Hal lain yang bersifat negatif terkait dengan pencantuman kepercayaan
di KTP penghayat muncul dari dalam pribadi penghayat sendiri. Beberapa
penghayat yang konservatif menganggap bahwa perubahan identitas dari
agama menjadi penghayat kepercayaan menjadi suatu hal mutlak yang
harus dilaksanakan oleh setiap penghayat. Mereka menganggap bahwa
SHQJKD\DW\DQJEHUD¾OLDVLGHQJDQDJDPDDGDODKNHORPSRNSHQJKD\DWNHODV
dua. Dengan kata lain, penghayat yang masih mencantumkan agama di KTP
tidak layak menempati isu-isu strategis secara struktural di MLKI.
Sikap inilah yang kemudian menciptakan segregasi dalam internal MLKI,
sehingga isu mengenai penghayat “murni” dan penghayat “beragama”
mengemuka. Penghayat kepercayaan “murni” menuntut agar penghayat
\DQJ PDVLK EHUD¾OLDVL GHQJDQ DJDPD PHQLQJJDONDQ DJDPD GDQ VHFDUD
total mengakui kepercayaan baik secara hal administratif di dokumen legal
maupun secara nyata.
Eksistensi yang mereka tunjukkan adalah sebagai penghayat kepercayaan
\DQJ EHUDQL WDPSLO VHFDUD VHSHQXKQ\D WDQSD EHUD¾OLDVL GHQJDQ DJDPD
manapun. Bahkan sebelum adanya Surat Edaran Kemendagri Nomor
471.14/10666/DUKCAPIL, mereka dengan patuh mengikuti UU No 23
Tahun 2006 dan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi penduduk
dengan mengosongkan kolom agama yang mereka miliki. Hal ini dianggap
perlu untuk menunjukkan identitas mereka yang berbeda dengan kelompok
penghayat kepercayaan yang mereka anggap tidak murni. Agama bagi
penghayat kepercayaan di KK dan KTP yang menyesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan tidak dicantumkan.
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Kepuasan yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan terhadap perhatian
pemerintah tidak lantas membuat penghayat kepercayaan dengan serta merta
puas dengan format Kartu Tanda Penduduk sesuai Surat Edaran Kementerian
Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL. Hal ini tentu saja sangat
beralasan karena format KTP tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi
baru yang karena menjadi pembeda antara penghayat kepercayaan dengan
kelompok beragama.
Bagi penghayat kepercayaan, idealnya KTP yang ditujukan untuk
penghayat kepercayaan adalah serupa bagi yang kelompok beragama agar
tidak menimbulkan segregasi di antara mereka. Selain itu, format dalam
KTP yang seharusnya adalah dengan mencantumkan nama payuguban
GLPDQDPHUHNDEHUD¾OLDVL6HEHOXPNHVHSDNDWDQWHQWDQJQDPD.HSHUFD\DDQ
Terhadap Tuhan Yang Esa, nama yang diusulkan penghayat telah lebih dahulu
bertransformasi untuk bisa mengakomodir semua aliran kepercayan yang
ada di Indonesia. Pada awalnya, nama yang diusulkan adalah menggunakan
nama Agama Jawa, namun dikarenakan nama ini hanya merepresentasikan
semangat primordialisme dan sentralisasi pulau Jawa. Setelah itu, format
nama dirubah menjadi Agama Nusantara, Agama Pancasila, dan akhirnya
dipilihlah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianggap
merepresentasikan seluruh penghayat kepercayaan di Indonesia sekaligus
tidak menyalahi ideologi Pancasila.
Meski nama kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi
nama yang sesuai, namun format dalam KTP yang dirasa ideal adalah
GHQJDQWHWDSPHQFDQWXPNDQSDJX\XEDQDWDXNHSHUFD\DDQVHFDUDVSHVL¾N
Mengingat kepercayaan yang ada di Indonesia amat beragam, patutlah jika
tuntutan penghayat kepercayaan meminta pencantuman nama kepercayaan
VHFDUDVSHVL¾N%DJLSDUDSHQJKD\DW\DQJEHUXSD\DXQWXNPHQFDQWXPNDQ
kepercayaan di KTP mereka, format ideal dalam penulisan misalnya:
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“Kepercayaan: Sumarah/Majelis Eklasing Budi Murko”. Format ini
dianggap setara dengan format informasi agama yang ada dalam Kartu Tanda
Penduduk saat ini. (Narasumber 9, dalam Focus Group Discussion Center
for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

,, .HORPSRN3HQJKD\DW´EHUDJDPDµ
Kategori kedua yang mengemuka dalam diskursus mengenai identitas di
KTP adalah kelompok penghayat “beragama” yang memandang tidak perlu
mengganti identitas mereka menjadi penghayat kepercayaan. Pendapat ini
dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena merasa bahwa
sentral dalam laku penghayat bukan terletak pada identitas administratif
yang dimiliki, tetapi lebih kepada perilaku. Terlebih lagi, kelompok ini
beranggapan bahwa agama yang mereka anut adalah bagian yang harus
bersinergi dengan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat mencapai
trance melalui dua hal tersebut (Narasumber 3, dalam Focus Group
Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis
Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta,
11 November 2018).
Alasan lain terkait keengganan mengganti agama dengan kepercayaan
berkaitan dengan posisi sosial mereka di masyarakat. Kelompok penghayat
beragama berpendapat bahwa dengan mencantumkan agama, mereka lebih
mudah mendapatkan akses ke berbagai sektor, termasuk di ranah pekerjaan.
Seperti yang diungkapkan oleh narasumber 8 yang enggan berganti KTP.
Menurut mereka, banyak kekhawatiran yang mengemuka mengenai
perubahan agama di Kartu Tanda Penduduk tersebut. Bentuk kekhawatiran
yang paling lumrah adalah kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan sosial. Hal
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ini wajar mengingat stigma negatif tentang kepercayaan masih berkembang
luas di masyarakat. (Narasumber 8, dalam Focus Group Discussion Center
for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).
Kelompok “beragama” juga menganggap bahwa identitas yang
GLFDQWXPNDQ GDODP .73 WLGDN DNDQ PHPEHULNDQ SHQJDUXK VLJQL¾NDQ
WHUKDGDSODNXPHUHNDVHEDJDLSHQJKD\DW'HQJDQEHUD¾OLDVLGHQJDQDJDPD
yang diakui oleh pemerintah, mereka merasa lebih nyaman karena dapat
menyelaraskan praktek agama dan kepercayaan sehingga bisa mendapatkan
ajaran pokok dari kedua jalan tersebut.
Posisi strategis di berbagai instansi membuat kelompok penghayat
beragama juga menjadi faktor yang menyebabkan keengganan untuk
merubah kolom agama. Seperti yang dirasakan oleh Narasumber 1, posisinya
sebagai pengajar di Institute Seni Indonesia Yogyakarta menjadi salah satu
DODVDQ GLULQ\D OHELK Q\DPDQ XQWXN EHUD¾OLDVL GHQJDQ DJDPD 1DUDVXPEHU
1 memaknai identitasnya sebagai laku yang bersifat vertikal, hanya dirinya
dan sang pencipta yang berhak untuk mengetahuinya. (Narasumber 1, dalam
Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies
dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
Yogyakarta, 11 November 2018).
Senada dengan Narasumber 1, Narasumber 8 sebagai Presidium Majelis
Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten
Sleman sekaligus sesepuh Paguyuban Ngudi Utomo menyetujui pendapat
Narasumber 1. Baginya laku penghayat adalah masalah personal yang
patut diyakini secara pribadi. Namun, sebagai penghayat yang baik, perlu
mewujudkan keyakinannya tersebut di tataran sosial dengan menunjukkan
budi pekerti yang terpuji.
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Keengganan Narasumber 8 untuk mengubah identitas agamanya
terkait erat dengan pengalaman buruknya dengan institusi pemerintah.
Pertanggal 11 Maret 2016, Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman
menerbitkan surat penolakan untuk menerbitakan SKT (Surat Keterangan
Terdaftar) bagi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia Kabupaten Sleman. Penolakan ini tentu saja menjadi salah satu
batu sandungan terbesar agar Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Sleman mendapatkan perlindungan
secara hukum sebagai organisasi resmi pemerintah. Keengganan tersebut
diperparah pula oleh fakta bahwa surat keputusan tersebut diambil setelah
Pemerintah Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan MUI (Majelis Ulama
Indonesia). Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman,
3ROUHV6OHPDQGDQ7LP9HUL¾NDVL6.7WDQSDDGDQ\DDXGLHQVLVHFDUDWHUEXND
dan langsung dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia Kabupaten Sleman itu sendiri. Alasan penerbitan surat
penolakan tersebut adalah Surat Keterangan Terdaftar hanya berlaku untuk
satu aliran kepercayaan, dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dianggap
ELVDPHQLPEXONDQNRQ¿LNGHQJDQRUJDQLVDVLPDV\DUDNDWODLQ
Terlihat dengan jelas bahwa peran agama dalam berbagai aspek masih
sangat dominan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelibatan Majelis
Ulama Indonesia sebagai salah satu pihak yang menentukan nasib Majelis
Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Selain itu,
GHQJDQGDOLKPHPLQLPDOLVLUNRQ¿LNGHQJDQEHUEDJDLRUPDVDJDPDWHUNHVDQ
bahwa Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
adalah suatu organisasi yang keberadaannya menjadi intervensi dalam
keteraturan publik (publik order). Intervensi terhadap keteraturan publik ini
bukan semata-mata karena eksistensi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
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Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, melainkan disebabkan oleh reaksi dari
beberapa kelompok yang tidak menerima.
Sebagaimana penghayat kepercayaan “murni”, penghayat “beragama”
juga memiliki berbagai kekhawatiran terkait dengan Putusan MK dan Surat
Edaran Kementerian Dalam Negeri. Penghayat beragama melihat pola-pola
perpecahan yang terjadi di dalam internal MLKI DIY dimana penghayat
murni berusaha mendiskreditkan penghayat beragama. Putusan Mahkamah
Konstitusi dan Surat Edaran Kemendagri dianggap sebagai penyebab
retaknya kesolidan MLKI secara internal. Mereka beranggapan bahwa
sebelum dua putusan tersebut terbit, anggota MLKI memiliki kesolidan
yang tidak perlu diragukan.
Kekhawatiran lainnya adalah belum stabilnya posisi penghayat
kepercayaan sebagai salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Berbagai
kebijakan yang terkait dengan penghayat kepercayaan masih mengalami
dinamika yang tidak dapat diprediksi. Menilik jauh ke belakang dimana
pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penghayat kepercayaan sempat
mengalami masa kesetaraan dengan kelompok agama namun kemudian
menjadi berkembang kearah negatif dengan adanya Undang-Undang Nomor
1/PNPS/1965 yang dengan tegas mendiskreditkan kepercayaan bahkan
disertai ancaman pidana dalam penyebarannya. Perjalanan historis yang
panjang dan pasang surut yang dialami oleh penghayat kepercayaan membuat
kelompok penghayat beragama bersikap skeptis terhadap kebijakan baru
tersebut.
Dalam masa pemilihan umum presiden dan wakil presiden makin membuat
kecurigaan tersebut semakin besar. Selain karena posisi kepercayaan yang
belum sepenuhnya diakui secara utuh, kekhawatiran tersebut diperparah
dengan asumsi bahwa pergantian kekuasaan juga akan berpengaruh besar
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terhadap kebijakan yang berkaitan dengan rekognisi penghayat kepercayaan.
Di sisi lain, pemilu juga dikhawatirkan sebagai ajang pencarian simpati
agar bisa mendapatkan suara dari kelompok penghayat yang nantinya akan
dimintai imbalan berupa negosiasi politik.

,,, 3HQJKD\DWSHUVRQDO
Dua kategori yang telah disebutkan, meski memiliki pendapat yang
bersebrangan, setidaknya memiliki kesamaan dalam satu hal, yakni
D¾OLDVLWHUKDGDSSDJX\XEDQWHUWHQWX%HUEHGDGHQJDQNDWHJRULNHWLJD\DQJ
membebaskan diri dari ikatan terhadap kelompok paguyuban tertentu.
Kategori yang lebih lazim dikenal sebagai penghayat personal memilih
untuk menjalankan kepenghayatan yang diyakininya melalui pencarian
spiritual secara personal tanpa terikat ketentuan dari kelompok manapun.
Bagi penghayat personal, keutamaan dalam pencarian nilai-nilai spiritual
haruslah dilakukan secara personal agar bebas dari intervensi dan pengaruh
dari pihak lain. Kesempurnaan spiritual yang dilakukan melalui laku secara
personal telah dicontohkan oleh para tokoh agama seperti para nabi dan
rasul yang memilih pencarian spiritual secara pribadi. Selain itu, penghayat
personal meyakini bahwa ajaran-ajaran spiritual yang ada di Nusantara,
dalam hal ini budaya Jawa telah memberikan pedoman dan petunjuk yang
lengkap kepada siapapun yang bersedia menjalankannya. (“Kotak-kotak
Agama”, 2020).
Sikap yang memilih untuk terlepas dari ikatan paguyuban juga didasarkan
pada cita-cita utama dari penghayat untuk mencapai kesempurnaan
spiritual. Dengan menjadi penghayat personal, seseorang dapat mempelajari
kepenghayatan secara menyeluruh tanpa harus membatasi pada ajaran
tertentu yang diyakini dan dipelajari di sebuah paguyuban. Terlebih lanjut,
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penghayat personal juga memiliki kebebasan untuk bisa mempelajari tidak
hanya dari satu paguyuban tertentu, tetapi dapat mengkombinasikan ajaran
dari berbagai sumber yang sesuai dengan keyakinannya.
Merespon diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/
PUU-XIV/2016 yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Kementerian
Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, penghayat personal turut
merasakan dampak baik dalam hal rekognisi. Pengakuan negara terhadap
penghayat kepercayaan dianggap sebagai langkah awal dalam mereduksi
stigma negatif yang ada di masyarakat sejak dahulu.
Sebagai kelompok yang menjadi objek dari dua kebijakan tersebut,
penghayat personal berharap dengan penerapan dua kebijakan tersebut dapat
menjamin kebebasan beribadah bagi semua kalangan penghayat. Selain itu,
negara juga diharap dapat menghormati dan melindungi setiap pengahayat
kepercayaan. Bentuk perlindungan terhadap penghayat harus diwujudkan
dalam akses terhadap hak-hak untuk beribadah, pencatatan sipil, hingga
pendidikan (“Kotak-kotak Agama”, 2020).

& $QWDUD´SUR\HNLGHQWLWDVµGDQ*DJDVDQ,QNOXVL
0HQDNDUDJHQGD0/.,

Sebagai bentuk respon dari Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat
Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, MLKI
DIY merumuskan rencana strategi untuk mengatasi adanya perpecahan di
internal MLKI dan juga sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan kehidupan
bernegara yang demokratis. Dalam Focus Group Discussion, MLKI DIY
sepakat untuk mencanangkan program Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia sebagai “Rumah Bersama”.
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Melalui program “Rumah Bersama”, MLKI DIY berupaya menjadi ruang
bagi penghayat kepercayaan dalam mengekspresikan kepercayaan mereka yang
termuat dalam dimensi forum internum, sekaligus sebagai organisasi yang
memperjuangkan forum eksternum bagi penghayat. MLKI DIY tidak mencoba
untuk mengintervensi ekpresi laku kepenghayatan para anggotanya, sebaliknya
PHPEHULNDQUXDQJEHUHNVSUHVLNHSDGDSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQEHUEHGDD¾OLDVL
Demikian pula pada forum eksternumnya, MLKI DIY berupaya mempermudah
penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara
meski memiliki penafsiran berbeda urgensi pencantuman kepercayaan dalam
KTP.
Konsep MLKI sebagai “Rumah Bersama” terdiri atas dua tahap program
yang menjadi dasar perwujudan inklusi. Tahapan pertama adalah pembentukan
Kode Etik bagi anggota MLKI DIY. Tujuan utama perumusan kode etik ini
adalah sebagai rujukan terhadap sikap yang diambil oleh anggota MLKI DIY.
Kode etik tersebut terdiri atas:
1. Mengaplikasikan sikap asah, asih, asuh dalam interaksi dengan sesama
anggota MLKI DIY. Tiga pokok konsep tersebut bermakna untuk saling
menjaga relasi dalam bentuk yang tidak saling menegasikan. Konsep
ini muncul setelah adanya diskusi tentang perbedaan pandangan antara
kelompok penghayat “murni” dan “beragama”. Kesepakatan utama yang
terbentuk adalah untuk tidak membeda-bedakan penghayat kepercayaan
berdasarkan sikap terhadap Putusan MK dan Surat Edaran Kemendagri.
2. Merawat Kebhinekaan yang ada dalam internal MLKI. Jika pada poin
pertama fokus yang ingin disatukan adalah saling menghargai terhadap
perbedaan sikap terhadap Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat
Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, di
SRLQNHGXDOHELKNHSDGDNHUDJDPDQEHUGDVDUNDQD¾OLDVLSDJX\XEDQ3HUOX
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GLJDULVEDZDKLEDKZDHPSDWSXOXKHPSDWSDJX\XEDQ\DQJWHUD¾OLDVLGDODP
MLKI DIY terdiri atas paguyuban dengan latar belakang yang amat berbeda,
baik dari ajaran kepercayaan, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, hingga
usia anggotanya.
3. Keragaman dalam internal MLKI DIY harus dianggap sebagai potensi
untuk memperkuat solidaritas MLKI DIY. Poin ketiga ini merupakan bentuk
penyikapan terhadap keberagaman internal MLKI DIY baik dari sikap
maupun latar belakang anggotanya. Pandangan MLKI DIY lebih berfokus
pada upaya pembentukan solidaritas di tengah perbedaan.
4. Konsistensi pengaplikasian kepenghayatan yang tercermin dalam sikap dan
perilaku. Poin ini merupakan bentuk penegasan identitas yang melekat pada
anggota MLKI sekaligus sebagai perwujudan mandat dari Anggaran Dasar
MLKI. (Anggaran Dasar Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia, 2014).
5. Penghormatan terhadap kelompok non-penghayat sebagai sesama warga
negara Indonesia. Konsep tentang kesetaraan yang diinisiasi dalam internal
MLKI juga turut diterapkan dalam memandang kelompok lain di luar
penghayat kepercayaan. Pentingnya sikap ini adalah sebagai perwujudan
konsep inklusi yang menjadi tujuan utama MLKI DIY.
Tahap kedua dari program yang dicanangkan oleh MLKI DIY adalah
pelaksanaan tiga pokok program, yakni konsolidasi internal, integrasi dengan
kelompok masyarakat dan pemerintah, serta proses review terhadap undangundang yang dirasa masih mendiskriminasi. Pada tahapan pertama, konsolidasi
internal, akan dilaksanakan melalui:
1. Konsolidasi sesama anggota MLKI DIY dan kepada penghayat kepercayaan
\DQJEHOXPEHUD¾OLDVLNHSDGD0/.',<
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2. Pembentukan berbagai suborganisasi seperti Puan Hayati, dan Pemuda
Penghayat. Kedua sub organisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkankan
sumber daya manusia dalam organisasi MLKI DIY.
3. Pengadaan sosialisasi MLKI di kalangan internal penghayat kepercayaan.
Tujuan utama dari progam ini adalah untuk merangkul peghayat kepercayaan
\DQJEHOXPEHUD¾OLDVLGHQJDQ0/.,',<
4. Penguatan kompetensi di beberapa bidang yang berada di bawah MLKI DIY
terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini merujuk pada penyelenggaraan
pendidikan bagi penghayat kepercayaan yang difasilitasi oleh MLKI DIY
dalam hal penyuluh dan penyelenggaraannya di instansi pendidikan terkait.
Tahap kedua setelah konsolidasi dalam internal MLKI adalah dengan
upaya penginterasian MLKI DIY dengan berbagai organisasi masyarakat dan
pemerintah. Tahapan yang diperlukan dalam tahap ini adalah:
1. Sosialisasi MLKI kepada beberapa organisasi baik kepada instansi
pemerintah maupun lembaga masyarakat. Tujuan utamanya adalah sebagai
pengenalan organisasi dan membuka peluang untuk melakukan kerjasama.
2. Pengembangan kerjasama terhadap tiga instansi utama, yakni kepada
instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga donor.
(Rencana Strategi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa Indonesia, 2018). Tiga lembaga yang dituju tersebut merupakan lembaga
yang dapat mendukung kelangsungan MLKI.
3. Pengembangan media elektronik dan non-elektronik sebagai sarana publikasi
bagi MLKI. Sosialiasi yang dilakukan melalui media akan lebih efektif dan
dapat menyasar sebagian besar lapisan masyarakat. Saat ini MLKI sendiri
telah memiliki website dan halaman facebook resmi yang diupdate secara
berkala.
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4. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat. Program ini khusus
ditujukan untuk mempermudah MLKI dalam bersosialisasi dan menjalin
kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil.
Tahapan terakhir dari rencana strategi yang dicanangkan oleh MLKI DIY
adalah dengan memaksimalkan kebijakan yang ada demi kepentingan penghayat,
serta mengupayakan intervensi pada kebijakan yang belum bisa mengakomodir
kepentingan penghayat kepercayaan. Langkah yang telah diagendakan oleh
MLKI DIY berupa:
1. Membantu dan melakukan pendampingan dalam proses inventarisasi
paguyuban penghayat kepercayaan. Program ini sangat penting dilaksanakan
mengingat banyak kelompok penghayat kepercayaan yang belum memiliki
literasi tentang administrasi yang berlaku di negara. Selain itu, proses
inventarisasi sangat urgen dilakukan untuk melengkapi database penghayat
kepercayaan di Indonesia.
 0HODNXNDQ VHUWL¾NDVL SHPXND SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ VHEDJDL XSD\D
memaksimalkan representasi penghayat kepercayaan. Para pemuka agama
inilah yang nantinya akan menjadi representasi penghayat dalam institusi
negara seperti pada Kementerian Agama dan FKUB.
3. Melakukan upaya pendampingan dan memberikan dorongan bagi para
penghayat untuk merubah identitas mereka sesuai kebijakan yang berlaku,
yakni administrasi KTP dan KK penghayat kepercayaan.
4. Melakukan review pada beberapa undang-undang yang dirasa masih
memberatkan penghayat kepercayaan. Langkah ini tentu saja harus dilakukan
secara teliti dan hati-hati melalui berbagai tahapan dengan pelibatan
beberapa ahli di bidang hukum dan administrasi negara, serta akademisi
yang memiliki keahlian di bidang penghayat kepercayaan.
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Ketiga tahapan yang dicanangkan dalam rencana strategi MLKI DIY
memiliki tujuan utama untuk mewujudkan negara yang inklusif. Bentuk
inklusivitas negara harus diwujudkan dengan melakukan rekognisi pada semua
kelompok warga negara dan mengakomodir hak-hak mereka.
Program “Rumah Bersama” yang diusung oleh MLKI DIY menjadi
krusial diterapkan agar keberlangsungan organisasi tersebut dapat terjaga.
Hal utama yang menjadi antisipasi dalam pencanangan konsep “Rumah
Bersama” adalah perpecahan internal dalam organisasi tersebut. Merujuk pada
organisasi-organisasi penghayat kepercayaan sebelumnya, permasalahan yang
menyebabkan bubarnya organisasi tersebut dikarenakan ketidak solidan anggota
organisasi.
Konsep “Rumah Bersama” yang diusung oleh MLKI merupakan konsep
ideal yang menyatukan semua segregasi penghayat kepercayaan yang ada di
dalamnya. Kesolidan internal ini lah yang menjadi sikap penting dalam merespon
Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL. Dengan adanya kesolidan internal
yang mengakomodir semua anggota MLKI, penghayat kepercayaan akan dapat
beradaptasi dengan baik terhadap semua kebijakan yang dicanangkan. Selain
sebagai proses adaptasi terhadap kebijakan, kesolidan yang dibina dalam konsep
“Rumah Bersama” juga berperan dalam upaya akomodasi semua anggota MLKI
agar segala kepentingan internal dapat diakomodir secara setara. Langkahlangkah strategi yang dilakukan oleh MLKI dalam mewujudkan kesolidan
internal dan mengekspresikan dalam kehidupan bernegara akan disampaikan di
bab selanjutnya.
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P

eran besar MLKI DIY dalam menjembatani negara dengan para penghayat
terletak pada posisinya sebagai pengusung agenda yang dicanangkan oleh

penghayat kepercayaan. Untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan
tersebut, MLKI DIY harus berhadapan dengan dua sisi. Di sisi pertama, MLKI
DIY memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menyatukan tujuan utama
yang ingin dicapai oleh penghayat kepercayaan. Tanggung Jawab yang diemban
oleh MLKI DIY tidaklah mudah mengingat beragamnya kelompok yang eksis
dalam internal MLKI DIY. Di lain sisi, MLKI DIY sebagai penghubung antara
negara dan penghayat kepercayaan diharuskan menjadi perpanjangan tangan
pemerintah untuk membantu mewujudkan inklusi sosial.
6WUDWHJL\DQJWHODKGLFDQDQJNDQROHKSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQ\DQJEHUD¾OLDVL
dalam MLKI DIY untuk menjadikan organisasi ini sebagai “Rumah Bersama”
menunjukkan bahwa tujuan utama MLKI DIY untuk mewujudkan inklusi sosial,
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baik bagi MLKI DIY sebagai agensi, maupun negara sebagai struktur. Namun,
langkah yang seharusnya diambil MLKI DIY agar menjadi suatu agensi yang
inklusif tentulah sangat panjang.
Young (2000) menegaskan bahwa yang dinamakan inklusi tidak dapat
disederhanakan dengan makna eksistensi kesetaraan secara formal dan abstrak
bagi seluruh anggota dalam pemerintahan yang diakui sebagai warga negara.
,QNOXVL¾WDVOHELKPHQLWLNEHUDWNDQSDGDDGDQ\DSHPDKDPDQEDKZDSHUEHGDDQ
dan divisi sosial dapat mendorong kelompok-kelompok yang berada di situasi
yang berbeda untuk menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan perspektif
mereka sehingga dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan di ranah publik
(Young, 2000).
Tataran demokrasi yang bersifat inklusif mensyaratkan adanya tiga aspek
yang harus dipenuhi oleh masyarakat yakni adanya rekognisi, representasi, dan
partisipasi. Rekognisi merupakan pengakuan terhadap suatu kelompok sebagai
bagian dari komunitas tertentu tanpa mengabaikan identitas dari kelompok
tersebut. Representasi merujuk kepada proses dimana suara dari semua pihak
dapat terwakili dan terdengar dalam diskusi publik. Representasi setidaknya
mengharuskan adanya tiga unsur yang terpenuhi, yaitu: kepentingan (interest),
opini, dan perspektif. Pemenuhan ketiga unsur tersebut, meski tidak mutlak
diamini oleh semua pihak menjadi poin penting keterwakilan suatu kelompok
dalam ranah publik.
Young memberikan bentuk ideal dari demokrasi inklusif melalui konsep
yang dinamakan rekognisi terhadap perbedaan (differentiated solidarity).
Solidaritas terhadap perbedaan menitik beratkan pada konsep bahwa segregasi
yang ada di suatu masyarakat dapat ditolerir pada level tertentu (Young 2000).
Toleransi terhadap segregasi bukan berarti permisif terhadap perpecahan tanpa
upaya penyatuan kelompok yang berbeda. Konsep yang diusung Young ini
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berfokus pada kesadaran pada eksistensi kelompok yang beragam pada suatu
wilayah. Meski terdiri dari beragam kelompok yang dipengaruhi oleh kondisi
struktural dan lingkungan, namun dalam tatanan rekognisi terhadap perbedaan,
kelompok yang berbeda tersebut memiliki kewajiban untuk tidak hanya
menyadari eksistensi kelompok lainnya, tetapi juga kewajiban untuk menjamin
yurisdiksi yang adil bagi setiap kelompok (Young, 2000). Kondisi struktural
dan lingkungan yang terus menerus menimpa wilayah tersebut mendatangkan
konsekuensi bagi kelompok masyarakat yang ada untuk membentuk suatu
struktur independen dimana semua kelompok dapat hidup bersama dalam suatu
sistem relasi yang mendatangkan kewajiban bagi semua anggotanya untuk
terlibat secara aktif.

0/.,VHEDJDL5XDQJ3UDNWLN,QNOXVL
Penerapan konsep inklusivitas dalam tubuh MLKI dapat dipetakan dalam
dua tahap dengan melakukan pemetaan yang kondisi dalam internal MLKI, dan
pemetaan solusi yang dapat dimunculkan sebagai respon kondisi tersebut. Peta
pertama merupakan pemetaan kondisi dalam internal MLKI menjadi krusial
untuk melihat realitas yang ada dalam tubuh MLKI, terutama untuk memetakan
representasi dari berbagai kelompok yang ada dalam internal MLKI. Selain itu,
pemetaan tersebut menjadi hal penting untuk melihat pola partisipasi yang telah
dilakukan oleh MLKI baik partisipasi dalam tataran privat, sipil, dan politik.
Kelompok yang berada dalam naungan MLKI memiliki berbagai
keberagaman yang keseluruhannya harus direpresentasikan oleh MLKI.
Sebagai institusi yang inklusif, MLKI harus dapat menjadi representasi semua
kelompok yang ada di dalamnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang berbeda
yang harus direpresentasikan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa Indonesia, yakni: penghayat “murni”, penghayat “beragama”,
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dan penghayat personal. Ketiga kelompok tersebut memiliki kepentingan, opini,
dan perspektif yang berbeda yang harus direpresentasikan secara imbang.
Kepentingan kelompok penghayat “murni” didasarkan pada sudut pandang
PHUHND WHQWDQJ GH¾QLVL SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ %DJL SHQJKD\DW ²PXUQL³
identitas penghayat harus dicantumkan pada KTP sebagai bentuk rekognisi
yang legal oleh negara. Tuntutan lain dari penghayat “murni” adalah mendesak
penghayat kepercayaan memilih dan mencantumkan identitas mereka sebagai
penghayat kepercayaan, tanpa pemberian margin toleransi terhadap penghayat
yang masih mencantumkan agama dalam KTP mereka. Opini yang mereka
usung adalah untuk memberikan pembeda jelas dan tegas bahwa penghayat
kepercayaan memiliki kategori tersendiri yang setara dengan agama.
Di sisi lain, penghayat “beragama” bersikukuh untuk tetap berpegang
teguh terhadap dual identity (identitas ganda) mereka yakni sebagai penghayat
sekaligus sebagai pemeluk agama. Kepentingan yang mereka usung berfokus
pada keberlangsungan identitas yang mereka miliki. Kelompok ini berpendapat
bahwa dua identitas baik sebagai pemeluk agama maupun penghayat kepercayaan
tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Dalam
opini penghayat “beragama”, substansi kepenghayatan yang esensial terletak
pada perwujudan budi dan perilaku, jauh melampaui identitas dalam KTP.
Kelompok ketiga yang harus direpresentasikan dengan baik adalah para
penghayat personal yang lebih memilih untuk tidak terjebak dalam kontestasi
identitas. Meski demikian, kepentingan utama penghayat personal adalah untuk
mendapatkan rekognisi tanpa harus melampirkan organisasi. Keinginan ini
berkebalikan dengan ketentuan yang tercantum dalam blangko F-1.69 pada Surat
Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL yang
GHQJDQMHODVPHPLQWDSHQ\HEXWDQRUJDQLVDVLNHSHQJKD\DWDQWHPSDWEHUD¾OLDVL
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MLKI sebagai organisasi resmi yang menaungi penghayat kepercayaan
memiliki kewajiban untuk dapat merepresentasikan semua kepentingan, opini,
dan perspektif yang berbeda di internal MLKI tanpa mendiskreditkan salah
satu diantaranya. Dari ketiga kelompok yang memiliki kepentingan, opini, dan
perspektif yang berbeda dalam menarasikan identitas penghayat, kelompok
penghayat “murni” dan penghayat “beragama” berada pada posisi yang
kontradiktif. Kelompok “murni” menganggap penghayat “beragama” sebagai
penghayat parsial dikarenakan sikap mereka yang tidak tegas dalam menarasikan
identitas kepenghayatan. Di sisi yang berbeda, kelompok penghayat “beragama”
mengganggap penghayat “murni” sebagai kelompok yang otoriter dan berusaha
mendiskreditkan pengejawantahan nilai-nilai kepenghayatan yang berfokus
SDGDEXGLSHNHUWLGDQPHPHQWLQJNDQKDODUWL¾VLDO
Diantara dua kelompok yang saling kontradiktif, kelompok personal menjadi
kelompok netral yang mampu memberikan alternatif sikap tanpa menodai
kepentingan utama MLKI demi mewujudkan kehidupan penghayat kepercayaan
yang inklusif. Hal ini selaras dengan ide Young mengenai rekognisi terhadap
perbedaan (differentiated solidarity) yang mementingkan penguatan solidaritas
di antara banyak perbedaan. Baik kelompok penghayat “murni” maupun
penghayat “beragama” telah sepakat untuk mendahulukan kepentingan MLKI
dalam memperjuangkan penghayat kepercayaan secara umum.
Pengejawantahan konsep solidaritas rekognisterhadap perbedaan dapat
dilihat dari konsep keanggotaan yang diusung oleh MLKI DIY. MLKI DIY
telah menyadari keberagaman penghayat kepercayaan yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan tidak menerapkan penyeragaman penghayat sebagai
syarat menjadi anggota organisasi tersebut. Sebaliknya, MLKI DIY berfokus
pada pengintegrasian keberagaman penghayat kepercayaan yang ada di wilayah
tersebut. Seperti yang ada dalam konsep rekognisi terhadap perbedaan, MLKI
DIY menyusun sistem struktur sebagai fasilitas bagi penghayat kepercayaan
69

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH

untuk memperoleh hak mereka dalam bernegara. Di lain sisi, pembentukan
struktur tersebut juga menghadirkan kewajiban bagi para anggotanya untuk
mendukung yurisdiksi bagi setiap anggota dari struktur tersebut.
MLKI DIY mengungkapkan rencana strategi mereka dengan mengusung
konsep MLKI DIY sebagai “Rumah Bersama”. Seperti yang telah diuraikan,
konsep “Rumah Bersama” MLKI DIY terdiri dari beberapa agenda yakni
pembentukan kode etik, dan program kerja yang berfokus pada integrasi pada
program pemerintah, konsolidasi internal, dan pemaksimalan pengejawantahan
undang-undang yang ada.
Konsep MLKI DIY sebagai rumah bersama dapat diuraikan pada dua
langkah. Langkah pertama adalah pembentukan kode etik dan langkah kedua
dengan melaksanakan program sebagai aplikasi dari program bersama yang
diusung.
Selain pembentukan kode etik yang menjadi dasar pengikat bagi anggota
MLKI DIY, disusun pula program kegiatan sebagai upaya MLKI DIY meraih
LQNOXVL¾WDVEDJLNHORPSRNSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQ\DQJEHUQDXQJGLGDODPQ\D
Program kerja yang diagendakan dibagi menjadi tiga kegiatan utama, yakni
integrasi dengan program pemerintah, konsolidasi MLKI DIY secara internal,
dan pemaksimalan pengaplikasian undang-undang serta review bagi undangundang yang mendiskriminasi kelompok penghayat kepercayaan.
Program kerja yang dicanangkan oleh MLKI DIY sesuai dengan program
yang dicanangkan oleh MLKI nasional secara luas sebagai strategi penghayat
kepercayaan setelah adanya Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/
PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor
471.14/10666/DUKCAPIL. Untuk mempermudahkan analisis program yang
dicanangkan oleh MLKI DIY, dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1. Konsolidasi MLKI DIY secara internal:
a. Konsolidasi sesama anggota MLKI DIY dan penghayat kepercayaan
yang belum terdaftar pada MLKI DIY.
b. Pembentukan berbagai sub-organisasi seperti Puan Hayati, dan Pemuda
Penghayat.
c. Sosialisasi organisasi di kalangan internal penghayat kepercayaan.
d. Penguatan kompetensi pada bidang-bidang yang dibawahi oleh MLKI
DIY, terutama di bidang pendidikan bagi penyuluh kepercayaan.

2. Integrasi MLKI DIY dengan Pemerintah dan lembaga lainnya:
a. Sosialisasi organisasi MLKI DIY pada instansi pemerintah dan lembaga
masyarakat.
b. Pengembangan jaringan kerjasama dengan tiga instansi yakni:
pemerintah dan lembaga negara, lembaga non pemerintah, dan lembaga
donor (Rencana Strategi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa Indonesia, 2018).
c. Pengembangan media publik elektronik dan non-elektronik sebagai
sarana sosialisasi.
d. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial terhadap masyarakat.

3. Pemaksimalan aplikasi Undang-Undang dan review terhadap UndangUndang yang dianggap Mendiskriminasi.
a. Proses inventarisasi organisasi kepercayaan yang berorientasi pada
inventarisasi paguyuban penghayat.
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b. Pengajuan pemuka kepercayaan sebagai representasi penghayat
kepercayaan di instansi pemerintah.
c. Upaya pendaftaran administrasi kependudukan sesuai amanat undangundang.
d. Melakukan review pada kebijakan yang masih diskriminatif pada
penghayat kepercayaan.
Program-program tersebut menjadi langkah strategis yang ditempuh oleh
MLKI DIY sebagai bagian dari representasi penghayat kepercayaan. Pada bab
sebelumnya, dijelaskan bahwa representasi secara umum dapat digambarkan
melalui tiga unsur yakni kepentingan, opini, dan perspektif. Secara sederhana
kepentingan (interest) dapat dimaknai sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh
suatu kelompok, dalam hal ini tujuan utama yang dituju oleh MLKI DIY adalah
untuk mencapai inklusivitas dalam bernegara.
Young (2000) merujuk pada ide yang diusung oleh Anne Phillips (1995)
dalam menjelaskan mengenai unsur kedua, yakni opini, yang oleh Phillips
disebut sebagai politik ide. Secara sederhana, opini merupakan prinsip-prinsip,
nilai-nilai, dan prioritas-prioritas yang diusung oleh agensi yang mempengaruhi
pandangannya terhadap bentuk ideal dari suatu kebijakan. Dalam agenda yang
diusung oleh MLKI DIY, terlihat jelas bahwa opini yang dibawa adalah tentang
rekognisi, akses pelayanan, dan kesetaraan. Ketiga hal utama yang menjadi
agenda MLKI DIY tersebut menjadi nilai dasar yang menjadi landasan bagi
perjuangan MLKI DIY sebagai representasi penghayat kepercayaan. Sebagai
argumen penguat bahwa opini yang diusung oleh MLKI DIY bukan merupakan
opini yang bersifat instrumental, dapat terlihat dari kesamaan suara yang menuntut
rekognisi terhadap penghayat kepercayaan dari berbagai kelompok penghayat
yang berbeda (Narasumber 2, Narasumber 4, & Narasumber 7, Focus Group
Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis
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Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11
November 2018; Narasumber 10, wawancara pribadi, 19 September 2018).
Unsur terakhir dalam representasi adalah perspektif yang merujuk pada
sumber yang menjadi motor utama untuk mewujudkan ruang publik yang
komunikatif dan demokratis (Young, 2000). Perspektif menjadi dasar dari
penyatuan berbagai kelompok yang memiliki posisi dan pengetahuan yang
berbeda untuk menciptakan pola interaksi agar dapat mewujudkan pengertian
satu sama lain. Sesuai dengan yang terjadi dalam internal MLKI DIY yang
terdiri dari empat puluh empat paguyuban penghayat kepercayaan yang
PHPLOLNL D¾OLDVL EHUEHGD 0HPLQMDP LVWLODK 7VLQJ   0/., PHQMDGL
penyatuan dari berbagai pecahan (friction) yang sebelum eksistensi MLKI DIY
terpecah menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) dan BKOK (Badan
Koordinasi Organisasi-Organisasi Kepercayaan).
Representasi yang dilaksanakan oleh MLKI DIY sebagai agensi dari
penghayat kepercayaan dapat dipetakan sebagai gabungan dari unsur-unsur
kepentingan, opini, dan perspektif. Tujuan utama dalam mewujudkan kehidupan
bernegara yang inklusif mendorong MLKI DIY merepresentasikannya sebagai
agensi yang bersikap inklusif secara internal maupun eksternal.
Sebagai agensi dari kelompok penghayat kepercayaan, strategi dari MLKI
DIY harus dapat menjadi representasi dari kelompok penghayat kepercayaan
sekaligus sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan sipil, tidak hanya
dalam internal MLKI DIY tetapi juga dengan kelompok selain penghayat.
Representasi penghayat kepercayaan yang diusung oleh MLKI DIY
merupakan sinergi dari kepentingan, opini, dan perspektif. Representasi ini yang
kemudian memungkinkan MLKI DIY untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan
bernegara. Dagger (2002) memberikan landasan mengenai bentuk partisipasi
ideal yang mengharuskan suatu kelompok dapat mengatur dirinya sendiri
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sekaligus berperan aktif dalam kehidupan publik sebagai suatu kesatuan. Hiariej
dan Stokke (2017) memberikan dua bentuk partisipasi yang memungkinkan
diusung oleh seorang warga negara, yakni partisipasi secara langsung dan
partisipasi terwakilkan. Kedudukan MLKI DIY sebagai representasi penghayat
kepercayaan merupakan bentuk dari partisipasi terwakilkan. Posisi MLKI DIY
sebagai organisasi yang menjembatani pemerintah dan penghayat kepercayaan
mengharuskan MLKI DIY berpartisipasi aktif dalam formulasi kebijakan yang
menyangkut penghayat kepercayaan. Di sisi yang lain, MLKI DIY memiliki
kewajiban untuk melakukan self-organizing terhadap kelompok kepercayaan
\DQJWHUD¾OLDVLGLGDODPQ\D.RQVHS\DQJGLXVXQJROHK<RXQJVDQJDWPHPEDQWX
dalam menganalisa konsolidasi MLKI DIY untuk menciptakan inklusivitas
internal.
Konsolidasi internal MLKI DIY dapat diwujudkan melalui berbagai aspek
yang mengedepankan tujuan utama mewujudkan inklusi dalam tubuh MLKI
DIY. Langkah ini penting mengingat perpecahan yang terjadi setelah terbitnya
Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri No 471.14/10666/DUKCAPIL. Kesolidan internal MLKI DIY sangat
diperlukan sebagai antisipasi perpecahan yang mungkin terjadi, dengan adanya
kesolidan internal, inklusi akan tercipta dan mampu memperkuat MLKI DIY
sebagai representasi penghayat kepercayaan sekaligus perpanjangan tangan
pemerintah dalam meregulasi penghayat.
Perwujudan inklusi dalam MLKI DIY terlihat dari rekognisi keberagaman
penghayat kepercayaan yang terintegrasi dengan MLKI DIY. Keberagaman
tersebut tidak selayaknya dibuat homogen dengan memaksakan penghayat
kepercayaan mengambil satu bentuk kepercayaan, namun dengan mengakui
eksistensi keberagaman tersebut. Dengan adanya kesadaran akan keberagaman,
anggota MLKI DIY memiliki motivasi untuk berinteraksi dan menemukan
bentuk solidaritas tanpa mendiskreditkan keberagaman tersebut. Solidaritas
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dalam internal MLKI DIY dapat terwujud setelah terwujudnya rasa keterikatan
dari masing-masing unsur yang berada di dalamnya.
Young (2000) mengajukan dua bentuk keterikatan yang mampu membuat
suatu kelompok menarasikan keberagamaannya menjadi suatu solidaritas, yakni
keterikatan sosial (VRFLDO DI¾QLW\) dan keterikatan kultural (FXOWXUDO DI¾QLW\).
Dalam kasus MLKI DIY, keterikatan sosial yang mengikat anggota tak terlepas
dari posisi sosial yang dimiliki oleh anggota MLKI DIY. Posisi sosial tersebut
dapat ditelaah menjadi dua, yakni posisi sosial sebagai ekspresi yang dilakukan
secara sadar (positioning) oleh anggota MLKI DIY dan posisi yang didapat dari
pihak luar yang menempatkan mereka di tempat tertentu (positioned).
Anggota MLKI DIY memiliki kesadaran untuk mengekspresikan dirinya
sebagai penghayat kepercayaan. Posisi yang mereka expresikan sebagai
penghayat kepercayaan tentunya bukan suatu wacana yang dipaksakan,
melainkan diambil secara sadar oleh para pelakunya. Sesuai dengan AD/
ART MLKI DIY, keanggotaan MLKI DIY bersifat sukarela, dalam arti MLKI
DIY tidak melakukan pemaksaan terhadap kelompok penghayat kepercayaan
untuk bergabung (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia, 2014). Namun demikian, demi menciptakan konsolidasi yang solid
antar sesama penghayat kepercayaan, MLKI DIY memberikan rekomendasi
NHSDGDSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQXQWXNEHUD¾OLDVLGDODPRUJDQLVDVLWHUVHEXW+DO
ini, selain untuk memperkuat MLKI DIY secara internal juga untuk lebih mudah
mendistribusikan regulasi pemerintah kepada penghayat kepercayaan.
Posisi yang diekspresikan oleh anggota MLKI DIY dalam ranah publik
PHPEXDWSLKDNGLOXDU0/.,PHQJLGHQWL¾NDVLPHUHNDVHEDJDLVXDWXNHVDWXDQ
Sesuai konsep yang dinyatakan oleh Young (2007) bahwa suatu kelompok
PDV\DUDNDW GDSDW GLLGHQWL¾NDVL VHEDJDL DQJJRWD NHORPSRN WHUWHQWX NDUHQD
memiliki keterikatan dengan anggota lainnya. Paguyuban-paguyuban yang
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EHUD¾OLDVL GHQJDQ 0/., PHPLOLNL NHWHULNDWDQ VRVLDO VHEDJDL NHORPSRN
penghayat kepercayaan di bawah satu organisasi yang berbadan hukum.
Hal ini senada dengan konsep milik Stokke yang menyatakan keanggotaan
merupakan pembeda utama antara orang dalam (insider) dan orang luar (outsider)
dalam suatu komunitas (Hiariej & Stokke, 2017). Lebih lanjut, Hiariej dan
Stokke menjelaskan keanggotaan terhadap komunitas tertentu berkaitan erat
dengan konsep inklusi yang diusung oleh suatu kelompok. Menurutnya, konsep
inklusi dapat bervariasi sesuai dengan perubahan waktu, namun kriteria utama
yang tidak berubah adalah adanya rekognisi dengan segala konsekuensinya.
Selain posisi yang secara sadar diekspresikan oleh MLKI DIY sebagai
penghayat kepercayaan, anggota MLKI DIY juga diposisikan oleh negara
sebagai kelompok yang belum dianggap setara dengan kelompok beragama.
Ketidaksetaraan tersebut tertuang pada format KTP dan KK yang dikhususkan
untuk para penghayat kepercayaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, KTP
dan KK yang diinstruksikan oleh Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri
Nomor 471.14/10666/2016 merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan
oleh negara dan kelompok agama mayoritas. Pemosisian yang diterima oleh
NHORPSRN SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ WHUXWDPD \DQJ EHUD¾OLDVL GDODP 0/.,
DIY membuat mereka berinteraksi dan berbagi kondisi sehingga menciptakan
keterikatan secara sosial. Kedudukan penghayat kepercayaan yang diposisikan
oleh negara membuat mereka menciptakan suatu kesolidan yang mengarahkan
mereka ke tujuan utama yang ingin dicapai, yakni kesetaraan sebagai warga
negara Indonesia.
Selain keterikatan sosial, kelompok penghayat kepercayaan dalam MLKI
DIY juga memiliki keterikatan secara kultural. Secara eksplisit, keterikatan
kultural mereka terbentuk oleh form keyakinan yang mereka anut, yakni
kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski dalam berbagai bentuk
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kepercayaan yang berbeda, kelompok penghayat kepercayaan berbagi satu
NDWHJRUL GDODP GH¾QLVL \DQJ GLEHQWXN ROHK QHJDUD .HWHULNDWDQ LQL GLSHUNXDW
oleh Anggaran Dasar yang dikukuhkan dalam Akta Pendirian Perkumpulan
“Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia”.
Anggaran Dasar tersebut secara tegas mensyaratkan anggotanya untuk menjaga
hakikat dan kemurnian sebagai penghayat kepercayaan (Anggaran Dasar, 2017).
Narasi tentang menjaga kemurnian ajaran penghayat kepercayaan juga tertuang
dalam Rencana Strategi yang disusun pada saat Rapat Kerja Nasional Tahun
2018 pada 9-10 November 2018 (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Mahaesa Indonesia, 2018).
Keterikatan kultural sesama penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY
diperkuat oleh visi mereka yang tertuang dalam slogan Memayu Hayuning
Bawana, yang bermakna:
“Berusaha menciptakan kehidupan pribadi maupun kebersamaan yang aman,
damai, tentram dan bahagia dan sejahtera agar tercapai keselamatan dunia.”
(Anggaran Dasar Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia, 2014).
Sesanti pengabdian ini diperjelas dalam Rencana Strategi MLKI DIY Tahun
2018 dengan memberikan eksplanasi lebih jauh:
“… dengan melestarikan dan mengamalkan perikehidupan kemanusiaan
yang berbudi pekerti luhur, sebagai manusia Indonesia seutuhnya, dalam
mencapai cita-cita masyarakat adil, dan makmur serta sejahtera lahir batin, tata
tentrem, kerta raharja.” (Rencana Strategis Majelis Luhur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2018).
Sesanti pengabdian tersebut menegaskan keterikatan kultural sebagai
penghayat kepercayaan yang merujuk pada hakikat penghayat kepercayaan yang
dirumuskan pada Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
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Yang Maha Esa Tahun 1981. Secara singkat hakikat penghayat kepercayaan
adalah penganut yang menghayati (yang terwujud dalam laku spiritualitas
batin). Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran jiwa
dan rohani. Penghayat kepercayaan juga memiliki tiga keterikatan utama yakni
Keyakinan Mengenai Entitas Tuhan, Ekpresi Keyakinan dalam Perilaku, dan
Pengamalan Nilai-Nilai Budi Luhur kepercayaan masing-masing (Direktorat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2017).
Keterikatan kultural penghayat kepercayaan berkaitan erat dengan
keterikatan sosial yang telah diuraikan sebelumnya. Penghayat kepercayaan
WLGDNKDQ\DWHULNDWROHKDGDQ\DYLVLGDQGH¾QLVLNHORPSRNZDUJDQHJDUD\DQJ
sama, tetapi juga keterikatan sebagai bagian dari negara Indonesia. Poin menarik
yang dikemukakan dalam sesanti tersebut adalah kesadaran terhadap kedudukan
penghayat kepercayaan untuk tidak hanya menjalankan kepercayaan mereka
secara sungguh-sungguh namun juga menyadari hak dan kewajiban mereka
sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sesuai ide Brubaker yang dielaborasi
ROHK +LDULHM GDQ 6WRNNH WHQWDQJ GH¾QLVL NRPXQLWDV QDVLRQDO \DQJ GLGDVDUNDQ
oleh keterikatan etnis-kultural dan yuridis-politis (Hiariej & Stokke, 2017).
Keterikatan sosial dan kultural tersebut menjadi landasan dalam aktivitas
asosiasi antar penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY. Aktivitas asosiasi yang
dilaksanakan oleh penghayat kepercayaan mengantarkan mereka berinteraksi
secara sadar dan tanpa paksaan dalam satu lingkup komunitas yakni MLKI
DIY. Dari interaksi tersebut, penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY
berusaha merumuskan suatu wacana yang dapat memperkuat solidaritas internal
mereka. Aktivitas asosiasi tersebut menjadi suatu ekspresi yang terwujud pada
representasi dan partisipasi internal dalam MLKI DIY.
Baik representasi maupun partisipasi memiliki tujuan akhir untuk mencapai
inklusivitas dalam internal MLKI DIY. Inklusi dalam tubuh MLKI DIY akan
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menciptakan suatu solidaritas yang mampu mempersiapkan MLKI DIY dalam
menghadapi berbagai kebijakan dari negara sebagai suatu organisasi yang
solid. Penguatan representasi dalam internal MLKI DIY dilaksanakan melalui
konsolidasi internal untuk memperkuat organisasi, dan melakukan upaya
pembentukan sub organisasi seperti Puan Hayati dan Pemuda Penghayat.
Konsolidasi dalam internal MLKI DIY menjadi salah satu agenda yang
terus menerus muncul baik dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
maupun dalam rencana strategi. Pentingnya konsolidasi internal sangat
terasa setelah terbitnya Putusan MK dan Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri. Tak dapat dipungkiri bahwa kedua kebijakan tersebut menciptakan
perpecahan dan menimbulkan tensi dalam internal MLKI DIY. Seperti yang
diuraikan sebelumnya, kategorisasi penghayat kepercayaan yang muncul akibat
penerbitan KTP dan KK membuat masing-masing kategori memiliki arogansi
dalam pernyataan sikapnya. Konsolidasi internal dilakukan untuk menjembatani
ketiga macam kategori tersebut dapat melakukan penyeragaman bentuk identitas
SHQJKD\DW \DQJ WHUD¾OLDVL GDODP 0/., ',< +DO LQL VHVXDL GHQJDQ LGH \DQJ
disampaikan oleh Young bahwa bentuk ideal inklusi bukanlah penyeragaman,
melainkan rekognisi terhadap perbedaan (differentiated solidarity).
Langkah lain sebagai upaya representasi penghayat adalah dengan
pembentukan sub-organisasi penghayat yang berfokus pada satu fokus tertentu.
Wacana ini semakin mengemuka selepas diadakannya Rapat Kerja Nasional
2018 sebagai bentuk penguatan internal MLKI DIY. Sub organisasi Puan Hayati
misalnya, telah dikukuhkan di tingkat nasional pada pembukaan Rapat Kerja
Nasional MLKI DIY 13 Mei 2017 di Sanggar Sapta Darma, Jl. Surokarsan MG
II/472, Yogyakarta(mlki.or.id). Konsolidasi Puan Hayati di tingkat Provinsi
direpresentasi di tingkat pusat dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pertama
Puan Hayati yang diselenggarakan di Bromo Meeting Room Hotel Aria Centra
Surabaya pada 12 Mei 2018. Rapat Kerja Nasional tersebut mendorong upaya
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konsolidasi Puan Hayati di masing-masing wilayah Provinsi. Untuk Daerah
Istimewa Yogyakarta sendiri, pembentukan Puan Hayati secara intensif baru
dimulai sejak tanggal 28 Desember 2018 (Narasumber 6, wawancara pribadi,
17 Desember 2018).
Sub-organisasi lain yang menjadi fokus konsolidasi adalah Pemuda
Penghayat. Pembentukan organisai pemuda penghayat telah dilakukan sejak
tahun 2016 dengan diadakannya Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa di Denpasar pada tanggal 27 September 2016. Agenda
tersebut difokuskan untuk pengenalan nilai kepercayaan dan penyusunan rencana
strategi bagi pemuda penghayat dalam mengaplikasikan nilai kepenghayatan
(kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2016). Keberlanjutan agenda yang dicanangkan
pada saat itu masih belum mengalami progress yang jelas. Hal utama yang
menjadi penghambat adalah kuantitas penghayat kepercayaan yang berumur
di bawah 45 tahun sesuai dengan kriteria pemuda penghayat kepercayaan.
Meskipun keberlanjutan pembentukan pemuda penghayat belum mengalami
SURJUHVV VLJQL¾NDQ QDPXQ SHUDQ SHPXGD SHQJKD\DW WHUOLKDW MHODV GL ELGDQJ
pendidikan penghayat mengingat saat ini kriteria penyuluh penghayat haruslah
berusia di bawah 50 tahun (Narasumber 6, wawancara pribadi, 1 Desember
2018). Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, jumlah penyuluh
penghayat tercatat empat orang dari berbagai wilayah.
Representasi harus bersanding dengan partisipasi dalam menciptakan inklusi.
Partisipasi dalam internal MLKI DIY diekspresikan dalam dua jenis program,
yakni program rutin dan spontan. Program rutin MLKI DIY telah dicanangkan
dalam AD/ART yang terdiri dari musyawarah rutin di tingkat kecamatan,
kabupaten, provinsi, dan pusat. Di lain sisi, program spontan diadakan sesuai
kebutuhan dan kepentingan MLKI DIY masing-masing daerah.
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Dalam partisipasi berbentuk program rutin, anggota MLKI DIY diharuskan
berinteraksi dan membahas hal-hal yang diperlukan sesuai dengan waktu
dan keadaan. Dalam pertemuan rutin tersebut hal utama yang dibahas adalah
program jangka pendek dan analisis peluang serta masalah yang berkaitan
dengan program tersebut (Narasumber 5, wawancara Pribadi, 12 Januari 2019).
Program rutin dalam agenda MLKI DIY menjadi salah satu bentuk interaksi yang
dibutuhkan dalam proses konsolidasi internal terutama pada proses penyamaan
sikap dalam menghadapi permasalahan organisasi.
Program yang bersifat spontan diadakan sebagai bentuk reaksi dari berbagai
isu tertentu yang belum tercakup dalam program rutin mereka. Salah satunya
adalah konsolidasi internal yang dilakukan oleh MLKI DIY Kabupaten Kulon
Progo yang dilaksanakan di Paguyuban Tulis Tanpo Papan pada 18 Februari
2018. Program yang diinisiasi oleh MLKI DIY Kabupaten ini bertujuan untuk
sosialisasi organisasi MLKI DIY juga upaya perekrutan berbagai paguyuban
\DQJEHOXPWHUD¾OLDVLGHQJDQ0/.,',<
Kegiatan lain yang tidak termasuk dalam program rutin adalah adanya
pengambilan dokumentasi audio visual tentang ritual Paguyuban Bawanatata.
Tujuan utama dokumentasi audio visual ini untuk pengarsipan yang digagas
oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agenda yang dilaksanakan pada 26
Agustus 2018 tersebut bertempat di Sendang Semanggi Bangunjiwo, Kasihan,
Kabupaten Bantul.
Untuk dapat menjadi representasi dari penghayat kepercayaan sekaligus
melaksanakan partisipasi dalam ranah publik, MLKI mencoba mengaplikasikan
inklusi sosial yang telah dibina secara internal. Inklusi sosial ini sangat krusial
untuk diterapkan sebagai respon atas regulasi pemerintah. Dengan kesolidan
internal yang telah berhasil dibina dengan baik, akan memperlancar survival
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strategy MLKI dalam menghadapi kebijakan negara yang bersifat dinamis.
Upaya perwujudan inklusi oleh MLKI dalam kehidupan bernegara bukan berarti
MLKI memiliki kekuasaan untuk mengintervensi pemerintah, melainkan dengan
mencanangkan langkah yang adaptif sehingga MLKI dapat menyesuaikan diri
dengan kebijakan pemerintah, tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai
organisasi yang independen dalam meregulasi anggotanya.
MLKI menegaskan bahwa penghayat kepercayaan merupakan warga
negara Indonesia yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga
negara yang lain. Dengan demikian, sudah selayaknya penghayat kepercayaan
memperoleh hak yang setara dalam hal representasi, rekognisi, dan distribusi.
Untuk lebih mempertegas, MLKI menarasikan kesamaannya dengan warga
negara Indonesia lain. Sesuai konsep yang diusung Young, penghayat
kepercayaan memiliki keterikatan secara sosial dan kultural dengan warga negara
Indonesia lain. Keterikatan secara sosial tentu sebagai warga negara Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Keterikatan ini telah dilegalkan pula dengan
adanya penerbitan KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan. Dengan adanya
dua dokumen resmi yang menginstruksikan legalisasi resmi terhadap penghayat
kepercayaan semakin memperkuat kedudukan penghayat kepercayaan di mata
negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memberikan
ruang bagi representasi, merekognisi, dan melaksanakan distribusi penghayat
kepercayaan. Di lain sisi, penghayat kepercayaan juga dibebani kewajiban untuk
menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan aktif berpartisipasi
dalam kehidupan berkewarganegaraan.
Keterikatan lain yang menyatukan penghayat kepercayaan dengan kelompok
warga negara lain adalah keterikatan secara budaya (culture). Warga negara
Indonesia tidak dapat dijadikan homogen seperti konsep yang pernah dianggap
ideal pada masa lalu (Hiariej & Stokke, 2017) mengingat warga negara Indonesia
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yang amat beragam. Pedoman yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika
berfokus untuk menjadikan perbedaan menjadi identitas nasional (Farisi, 2014).
Berdasarkan motto Bhinneka Tunggal Ika, MLKI menempatkan diri
mereka sebagai salah satu dari keragaman yang memberikan identitas nasional
Indonesia. MLKI tidak berusaha mentransformasikan diri sebagai kelompok
dominan dan berupaya melakukan survival strategy dengan beradaptasi dengan
perkembangan yang dinamis. Namun yang perlu digaris bawahi, strategi
yang dilakukan oleh MLKI bukan berarti berusaha menjadi homogen dengan
identitas kelompok dominan, melainkan dengan mengusung agenda mereka
melalui pendekatan yang lebih dinamis. Upaya-upaya tersebut terekspresikan
pada representasi dan partisipasi yang dilakukan oleh MLKI DIY.
Melalui kedua langkah tersebut, baik representasi dan partisipasi, MLKI
melakukan kegiatan asosiatif dengan kelompok lain dalam kehidupan bernegara.
Kegiatan asosiatif disini dimaknai sebagai bentuk interaksi MLKI dengan
kelompok lain dalam kehidupan bernegara. Kegiatan asosiatif yang dilaksanakan
oleh MLKI terbagi dalam dua tujuan, yakni representasi, dan partisipasi.
Representasi yang dilakukan oleh MLKI menekankan pada kedudukannya
sebagai wajah dari penghayat kepercayaan di Indonesia. Hal ini tertuang
dengan jelas pada Pasal 7 dan 9 pada Anggaran Dasar MLKI. Melalui kedua
pasal tersebut dijelaskan MLKI memposisikan dirinya sebagai representasi
penghayat kepercayaan dengan cara menjadi jembatan penghubung antara
penghayat kepercayaan dan pemerintah. Dalam hal ini, MLKI tidak sematamata menjadi subordinat sekaligus perpanjangan tangan pemerintah, melainkan
memiliki independensi yang kuat untuk mengatur internal organisasi sekaligus
menjadi mitra yang baik dengan pemerintah.
Sebagai mitra pemerintah, MLKI memiliki kuasa untuk meneruskan mandat
pemerintah kepada penghayat kepercayaan. Kuasa yang disematkan kepada
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MLKI diantaranya untuk membantu proses inventarisasi paguyuban penghayat
NHSHUFD\DDQ GDQ VHUWL¾NDVL SHPXND SHQJKD\DW 0DMHOLV /XKXU .HSHUFD\DDQ
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014) memberikan rekomendasi
untuk merubah identitas keagamaan, menyelenggarakan pendidikan kepercayaan
kepada penghayat yang masih berusia sekolah. Melalui peran-peran tersebut,
Majelis MLKI dapat melakukan partisipasi melalui kegiatan asosiatif ke dua
arah, yakni kepada penghayat kepercayaan sekaligus kepada pemerintah.
Kegiatan asosiatif yang dilakukan oleh MLKI sebagai upaya partisipasi
GDODPNHKLGXSDQEHUQHJDUDGDSDWGLNODVL¾NDVLNDQPHQMDGLGXDEHQWXN\DNQL
bentuk formal dan non-formal. Bentuk partisipasi secara formal yang dilakukan
ROHK0/.,GDSDWGLGH¾QLVLNDQVHEDJDLVXDWXNHJLDWDQLQWHUDNVLHNVWUDIRUPDO
Term ini merujuk pada segala kegiatan yang terjadi di luar institusi pemerintahan
namun masih berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
(Miller & Demir, 2007). Sedangkan bentuk partisipasi informal yang dilakukan
ROHK0/.,PHUXSDNDQUH¿HNVLGDULLGH9DUVKQH\WHQWDQJNHWHULNDWDQVLSLO civic
engagement). Bentuk partisipasi ini merujuk pada sistem keterikatan yang
terjadi di kalangan sipil dan independen dari negara( Varshney, 2002).
Kegiatan formal yang dilakukan oleh MLKI adalah dengan cara melakukan
berbagai audiensi dan inisiasi kerjasama dengan lembaga pemerintahan.
Audensi pertama yang dilakukan oleh MLKI DIY adalah mengenalkan susunan
organisasi kepada jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bina Mental
Spiritual Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2017. Upaya
sejenis ini kemudian berlanjut pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 15-16 Agustus
2018 dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tanggal 22
Oktober 2018 dengan Wagub KPAA Paku Alam X (Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).
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Bentuk audiensi secara formal dengan institusi pemerintah merupakan
bentuk partisipasi aktif MLKI sebagai salah satu komunitas kebijakan.
Pentingnya peran suatu komunitas kebijakan adalah sebagai kelompok yang
memungkinkan pemberian akses kepada kelompok yang terdampak kebijakan
sekaligus memiliki kepentingan di dalamnya (Miller & Demir, 2007). MLKI
sebagai komunitas kebijakan dalam proses partisipasi formal tidak memiliki
kekuasaan untuk mengintervensi pemerintah, tetapi sebagai institusi kontrol
untuk memastikan kepentingan mereka dapat difasilitasi secara maksimal oleh
pemerintah.
Menyadari pentingnya upaya integrasi dengan lembaga pemerintahan,
MLKI juga mencanangkan program inisiasi kerjasama lanjutan dengan berbagai
instansi pemerintah dalam rencana strategi yang mereka susun. Tujuan dari
rencana strategi tersebut berfokus pada dua hal, yakni untuk melakukan review
lanjutan terhadap berbagai undang-undang yang mendiskriminasi penghayat
kepercayaan yang masih berlaku, dan untuk mendegradasi pandangan
BAPORPAKEM yang menempatkan penghayat kepercayaan sebagai kelompok
yang harus dimonitoring. Tujuan jangka panjang yang dicanangkan oleh MLKI
adalah untuk berintegrasi dengan BAPORPAKEM dan menempatkan diri di
Kementerian Agama Republik Indonesia(Narasumber 5, dalam Focus Group
Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis
Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11
November 2018).
Di sisi lain, partisipasi non-formal MLKI DIY lebih berfokus pada penjalinan
kerjasama dengan institusi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Meminjam
istilah yang diajukan oleh Varshney tentang jenis engagement, partisipasi MLKI
DIY dapat digolongkan sebagai bentuk intercommunal engagement (Varshney,
2002). Namun, tidak senada dengan Varshney yang menekankan pada kategori
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berdasarkan etnis, engagement yang dilakukan oleh MLKI berdasar pada
organisasi dan asosiasi terhadap kelompok tertentu.
Bentuk partisipasi interkomunal yang telah dilakukan oleh MLKI adalah
pertemuan dengan SRILI pada 15 Maret 2018, dan dengan GusDurian pada
tanggal 11 Agustus 2018. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk performa
agenda MLKI agar dapat terintegrasi dengan organisasi kemasyarakatan lain.
Langkah asosiatif kepada dua organisasi ini adalah langkah tepat mengingat
SRILI dan GusDurian adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki reputasi
yang memperjuangkan hak-hak bagi kelompok marginal, termasuk kelompok
minoritas agama (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).
Selain usaha untuk menjalin kerjasama dengan organisasi tertentu, MLKI
juga mencanangkan program yang menyasar kelompok sipil secara umum.
Dalam rencana strategi yang disusun setelah Rapat Kerja Nasional, MLKI
bersepakat untuk menginisiasi kegiatan bagi sosial masyarakat melalui berbagai
program. Program-program tersebut adalah dengan mengadakan bantuan
kepada korban bencana alam, melaksanakan kerja bakti dengan masyarakat,
melakukan program donor darah, dan melaksanakan program pengobatan
alternatif (Rencana Strategi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia, 2018).
Program-program pembauran dengan organisasi masyarakat dan masyarakat
sipil adalah upaya yang tepat untuk membentuk solidaritas dalam bentuk
keterkaitan sipil (civic engagement). Putnam dengan tegas menjelaskan
pentingnya keterkaitan sipil di dalam pola interaksi masyarakat. Putnam
memberikan empat dampak yang menguntungkan dengan adanya keterkaitan
sipil, yakni:
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1. Dengan adanya keterkaitan sipil akan mempersulit oknum yang berusaha
merusak jalinan komunitas pada masyarakat sipil.
2. Keterkaitan sipil memperkuat komunikasi timbal balik di masyarakat
sehingga meminimalisir kesalahpahaman.
3. Memfasilitasi informasi dan meningkatkan arus informasi sehingga
kepercayaan antar kelompok semakin kuat.
4. Menjamin kesuksesan kolaborasi yang digagas antarkelompok dalam
masyarakat (Putnam, 1993).
Respon MLKI DIY terhadap berbagai keputusan pemerintah melalui
partisipasi dan representasi organisasi menunjukkan strategi bertahan MLKI
DIY bukan mengambil bentuk resistensi, tetapi lebih pada upaya inisiasi
terciptanya inklusi bagi kelompok penghayat kepercayaan. MLKI DIY tidak
secara tegas mengambil posisi sebagai rival dari pemerintah, melainkan sebagai
mitra pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk meregulasi penghayat
kepercayaan di naungannya, sekaligus menyampaikan aspirasi kelompok
penghayat kepercayaan kepada pemerintah. Posisi strategis MLKI DIY sebagai
komunitas kebijakan diperkuat dengan berbagai program yang menarasikan
MLKI DIY sesuai kapasitasnya untuk menuju pada inklusi.
Keterlibatan anggota MLKI dalam program rutin maupun spontan menjadi
satu hal krusial yang harus terus dibina. Pelibatan anggota MLKI dalam program
rutin yang selama ini dilakukan sebagian besar bersifat delegatif, yakni dengan
hanya pelibatan presidium baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Elit dari
MLKI masih memiliki wewenang yang besar dalam keberlanjutan nasib MLKI
dan paguyuban yang berada di bawah naungannya. Anggota yang tidak termasuk
dalam presidium lebih sering mengikuti kegiatan spontan yang memang tidak
dikhususkan untuk anggota tertentu.
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Partisipasi delegatif anggota MLKI menjadi bukti masih kuatnya budaya
patron-client di dalam tubuh MLKI dan paguyuban yang menjadi anggotanya.
Seperti dinyatakan oleh Scott, pola patron-client adalah pola hubungan timbal
balik dimana individu yang memiliki kedudukan sosial dan atau ekonomi
yang lebih tinggi menawarkan pengaruhnya untuk melindungi individu yang
berkedudukan di bawahnya dengan imbalan dukungan hingga pemberian
asistensi (Scott, 2009). Pola hubungan ini membuat konsolidasi internal
dalam masing-masing paguyuban dapat dikontrol dengan baik selama patron
mereka dilibatkan secara aktif dalam kegiatan MLKI. Program pertemuan rutin
presidium merupakan contoh bagaimana elit penghayat kepercayaan memiliki
peran dalam upaya inklusi.
Kuatnya

pola

interaksi

patron-client

pada

paguyuban

penghayat

menimbulkan potensi pelaksanaan pengaturan internal organisasi yang dikenal
dengan istilah self-policy. Istilah ini diajukan oleh Laitin yang merujuk kepada
suatu mekanisme yang mewujudkan harmoni dalam internal suatu komunitas
(Tadjoeddin, 2004). MLKI telah menegaskan bahwa mandat untuk mengatur
urusan internal dalam paguyuban terletak pada paguyuban itu sendiri. Hal
ini dilegitimasi oleh Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “… dan tidak mencampuri
urusan internal anggotanya, sepanjang arahnya memenuhi kriteria Ketuhanan”
(Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014).
Meminjam istilah yang diajukan oleh Tadjoeddin, upaya konsolidasi yang
diagendakan oleh anggota presidium dapat dikatakan sebagai elite integration.
Perwujudan elite integration ditandai sedikitnya dua karakteristik, yakni adanya
konsensus di antara para elit, dan eksistensi jalinan kerjasama antar elit yang
bersifat inklusif dan ekstensif (Tadjoeddin, 2004). Eksistensi integrasi elit dalam
upaya perwujudan inklusi di dalam internal MLKI adalah langkah strategis untuk
dapat menyatukan berbagai paguyuban yang berbeda tanpa harus menginisiasi
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interaksi intens antaranggota MLKI. Cara kedua akan sulit dilakukan mengingat
MXPODKSDJX\XEDQ\DQJEHUD¾OLDVLGHQJDQ0/.,',<PHQFDSDLSDJX\XEDQ

0/.,GDQ$GYRNDVL,QNOXVL6RVLDO .HELMDNDQ/D\DQDQGDQ
3HQHULPDDQ6RVLDO

Indonesia, sebagai suatu negara yang berdaulat telah memiliki konsep ideal
perwujudan inklusi bagi seluruh warga negaranya. Inklusi tersebut terwujud
dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi perwujudan solidaritas dalam
perbedaan. Dalam falsafah negara tersebut, negara dengan tegas menyebutkan
adanya berbagai perbedaan dan membawa perbedaan yang ada sebagai suatu
potensi yang memperkaya bangsa Indonesia (Farisi, 2014).
Bhinneka Tungggal Ika adalah modal utama bagi bangsa Indonesia dalam
mewujudkan solidaritas di antara perbedaan warga negaranya. Konsep bhinneka
tunggal ika dapat tercipta dan terwujud karena adanya keterikatan di antara
seluruh warga negara Indonesia, baik keterikatan secara kultural maupun secara
sosial. Keterikatan sosial yang mengikat dalam kehidupan bernegara adalah
adanya kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang terlindungi secara
hukum.
Selain keterikatan secara sosial, warga negara Indonesia juga dipersatukan
melalui keterikatan secara kultural. Keterikatan secara kultural terbentuk sejak
lama melalui proses panjang sejarah pembentukan negara Indonesia. Bukti
paling nyata adanya keterikatan kultural adalah pelaksanaan Sumpah Pemuda
II pada 28 Oktober 1928. Deklarasi sumpah pemuda menjadi titik awal pengikat
bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Hal ini dikarenakan
inisiasi adanya sumpah pemuda tidak hanya dilakukan oleh satu suku bangsa
tertentu, tetapi dipelopori oleh pemuda dari berbagai suku bangsa yang telah
memiliki kesadaran sebagai bagian dari satu bangsa tunggal, yakni Indonesia.
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Negara, memberi perlindungan terhadap semua warga negara Indonesia
melalui berbagai kebijakan. Persamaan kedudukan sebagai warga negara
Indonesia tertuang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi
landasan konstitusional Republik Indonesia. Pasal 27 dengan jelas memberikan
jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum tanpa bisa diintervensi. Persamaan kedudukan ini juga ditegaskan dalam
Pasal 28E Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 28I pun memberikan
jaminan bahwa setiap warga negara akan mendapatkan perlindungan dari sikap
diskriminatif dan mendapatkan jaminan perlindungan untuk mengekspresikan
identitas budaya. Kesemua pasal tersebut dipertegas oleh pasal 29 sebagai
jaminan kepada warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing (Ristekdikti. 1999. Undang-Undang
Dasar 1945).
Undang-undang yang menjamin kesetaraan bagi semua warga negara
Indonesia merupakan suatu instrumen pasif, sehingga membutuhkan keterlibatan
dari warga negara Indonesia sebagai pihak yang aktif dalam pelaksanaannya.
Keterlibatan warga negara tersebut dilakukan melalui tiga hal yakni rekognisi,
representasi, dan partisipasi. Secara sederhana, rekognisi dimaknai sebagai
pengakuan terhadap individu maupun kelompok demi memberi jaminan agar
mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam interaksi sosial (Fraser, 1997).
Pemberian jaminan terhadap warga negara Indonesia terwujud dalam bentuk
pengakuan melalui dokumen resmi negara dengan prosedur yang telah diatur
oleh undang-undang. Peraturan tentang kependudukan di Indonesia telah diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dan 27. Dan diatur dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1.
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5HNRJQLVL
Rekognisi menjadi awal dari pemenuhan hak-hak warga negara yang lain
yaitu representasi, dan partisipasi. Representasi adalah upaya untuk menyakinkan
orang lain terhadap kepentingan, opini, dan perspektif dari individu atau
kelompok (Young, 2000). Dalam kehidupan bernegara, Indonesia menjamin
adanya representasi dari warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945
dalam pasal 28. Dalam pasal tersebut, jaminan yang diberikan oleh negara adalah
jaminan untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya baik secara individu dan
komunal. Dalam Undang-Undang Dasar, pengaturan mengenai representasi
secara simbolistik melalui Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang dipilih melalui pemilihan umum (Ristekdikti. 1999. Undang-Undang
Dasar 1945).
Hal terakhir yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam kehidupan
bernegara adalah partisipasi yang merujuk pada kemampuan mereka untuk
mengatur diri mereka sendiri (Dagger, 2002). Partisipasi sendiri terbagi atas
beberapa tahapan yakni partisipasi di area privat, sipil, dan politik( Young,
2000). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar rujukan hukum di Indonesia
telah menjamin partisipasi warga negaranya dalam bidang ekonomi, sosial,
agama-budaya, dan politik. Jaminan tersebut diatur dalam bab VIIB Pasal 22E
tentang Pemilihan Umum, bab XI Pasal 29 tentang Agama, bab XIII Pasal 31
dan 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dan bab XIV Pasal 33 dan 34
tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Ristekdikti. 1999.
Undang-Undang Dasar 1945).
Secara de jure kebijakan-kebijakan yang diputuskan di Indonesia telah
menarasikan adanya keberagaman dan perlindungan terhadap keberagaman
tersebut. Namun secara de facto berbagai peraturan justru dapat dimanipulasi
untuk mendukung salah satu kelompok dan mendiskreditkan kelompok lain,
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terutama para minoritas. Dalam konteks kehidupan penghayat kepercayaan,
beberapa undang-undang mengalami penafsiran yang begitu berbeda. Undangundang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 menjadi salah satu dasar legitimasi
diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan mengingat Pasal 2
$\DWGDQ3DVDOVHFDUDVSHVL¾NPHQMDGLNDQSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQVHEDJDL
objek hukumnya.
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dan diperkuat dengan KUHP
Nomor 156a mendakwa siapa saja yang melakukan penodaan agama dengan
hukuman maksimal lima tahun penjara. Pada kedua undang-undang tersebut
\DQJPHQMDGLSROHPLNXWDPDDGDODKGH¾QLVLGDQNODVL¾NDVLWHQWDQJ²SHQRGDDQ³
Pasal 1 tentang “…kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan keagamaan dari agama itu” (Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi
140/PUU-VII/2009) dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang beragam.
7HUOHELK ODJL SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ SDGD VDDW LWX PDVLK KDUXV EHUD¾OLDVL
dengan salah satu dari enam agama resmi di Indonesia, sehingga, berbagai ritual
yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan akan dianggap sebagai penodaan
jika keluar dari kaidah-kaidah dalam agama tertentu.
Selain Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan memberikan mandat untuk mengosongkan
kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Konsekuensi dari hal tersebut
adalah terbatasnya akses penghayat kepercayaan terhadap berbagai hak-hak
konstitusional terutama dalam masalah pencatatan dokumen administratif, dan
akses terhadap pendidikan hingga pekerjaan.
Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diperkuat oleh Surat Edaran
Kemendagri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL menjadi titik awal perbaikan
terhadap nasib penghayat kepercayaan. Poin utama yang menjadi fokus dari
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kedua kebijakan tersebut adalah pemberian rekognisi kepada para penghayat
kepercayaan sehingga penghayat kepercayaan mendapatkan akses hak-hak
seperti pendidikan dan pekerjaan secara setara dengan kelompok lainnya.
Rekognisi penghayat kepercayaan menjadi hal utama yang harus
diperjuangkan agar dapat menjadi warga negara secara penuh. Dalam hal
rekognisi, MLKI memiliki peran sebagai organisasi yang menjadi mitra
pemerintah untuk mengatur proses rekognisi penghayat, baik secara individu
maupun komunal yang diwujudkan dalam inventarisasi paguyuban.
Rekognisi secara individu bagi penghayat harus sesuai dengan prosedural
yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
dan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang diperjelas
melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Untuk rekognisi terhadap penghayat kepercayaan, selain pemenuhan
dokumen-dokumen yang telah ditentukan, penghayat kepercayaan juga harus
melampirkan rekomendasi dari organisasi kepercayaan atau paguyuban (Hantoro,
2019, 22 Februari, nasional.tempo.co). Setelah syarat-syarat dokumen telah
terpenuhi, penghayat kepercayaan juga diharuskan mengisi blangko F-1.68 bagi
penghayat kepercayaan yang telah terdata dalam database Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, serta blangko F-1.69 dan F-1.70 untuk penghayat kepercayaan
yang sebelumnya tercatat sebagai penganut agama(Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia, 2018).
Rekognisi terhadap penghayat kepercayaan tidak hanya dilakukan terhadap
penghayat sebagai individu, tetapi juga secara komunal. Rekognisi penghayat
secara komunal dilakukan melalui inventarisasi organisasi penghayat
kepercayaan yang berwujud dalam paguyuban penghayat. Hal ini penting
sebagai upaya mendapatkan jaminan bagi organisasi agar dapat berfungsi penuh
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sebagai suatu organisasi masyarakat sesuai dengan mandat Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 5.
Semua tujuan dalam organisasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan
setelah melakukan pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Pasal 9 dan Pasal
10. Tata cara pengajuan permohonan tersebut dilakukan dengan memenuhi
beberapa dokumen sebagai berikut:
1. Akte pendirian yang dinotariskan;
2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang
dinotariskan;
3. Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Panjang;
4. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Ormas/LSM (lengkap) yang sah
sesuai AD dan ART;
5. Riwayat Hidup (biodata) pengurus harian:
a. Ketua;
b. Sekretaris (atau sebutan lainnya);
c. Bendahara; (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah,
kesbangpol.jatengprov.go.id).

Selain syarat-syarat di atas, pendaftaran paguyuban penghayat juga harus
melengkapi berbagai dokumen yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, yakni: Fomulir A yang berisi tentang informasi umum tentang
paguyuban tersebut, formulir A1 yang berisi formulir pelengkap data, formulir
A2 yang berisi data tara cara ritual, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD ART), formulir sistematika penulisan ajaran, susunan pengurus,
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daftar nominatif anggota, program kerja, dan daftar riwayat hidup sesepuh.
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan,
2017, kebudayaan.kemdikbud.go.id). Peran Majelis Luhur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dalam proses inventarisasi paguyuban
penghayat adalah sebagai induk organisasi yang membantu pendaftaran dan
pemberian rekomendasi hingga pendataan tata cara ritual (Narasumber 6,
wawancara pribadi, 17 Desember 2019).
Selain memfasilitasi rekognisi terhadap penghayat kepercayaan, MLKI juga
menjadi organisasi yang menjadi representasi bagi penghayat kepercayaan.
Representasi bagi penghayat kepercayaan adalah upaya agar kepentingan, opini,
dan perspektif penghayat dapat disampaikan di ranah publik dan mendapatkan
timbal balik agar terpenuhi. Salah satu representasi penghayat kepercayaan
yang menjadi fokus bagi penghayat adalah penyediaan akses pendidikan
bagi penghayat kepercayaan. Penyediaan akses pendidikan ini sangat krusial
diterapkan demi memberikan pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan
sebagai warga negara Indonesia yang utuh.
Meski secara normatif, pengaplikasian kedua kebijakan tersebut menjadi
dasar legitimasi terhadap penghayat kepercayaan, namun keduanya menimbulkan
polemik baru di kalangan penghayat kepercayaan. Polemik tersebut muncul
dari adanya kategorisasi penghayat kepercayaan sesuai dengan Kartu Keluarga
yang membedakan antara keluarga penghayat, keluarga beragama, dan keluarga
campuran. Polemik lain muncul dari respon penghayat kepercayaan terhadap
dua kebijakan tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi awal dari
kalangan penghayat. Sebelum diterapkannya Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, penghayat kepercayaan berharap
bahwa kartu identitas bagi penghayat akan memiliki format “Kepercayaan:
(nama paguyuban)”, namun secara praktik KTP yang beredar hanya menjelaskan
Kepercayaan sebagai agama mereka.
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Selain problem tentang rekognisi, masalah lain yang dihadapi oleh penghayat
kepercayaan sangat kompleks. Akses pendidikan bagi penghayat dan pencatatan
dokumen administratif semisal akta perkawinan dan akta kelahiran menjadi poin
utama yang mendesak untuk diregulasikan. Pemenuhan akses pendidikan bagi
SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ PLVDOQ\D PDVLK EHOXP GLLPEDQJL GHQJDQ NXDOL¾NDVL
tenaga pendidik yang sesuai mengingat belum terwujudnya pendidikan tinggi
yang mengkhususkan dalam bidang kepenghayatan (Narasumber 7, wawancara
pribadi, 12 Januari 2019). Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan
pun harus menunggu hampir selama lima dekade sebelum dapat dilaksanakan
secara resmi. Sesuai dengan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Adminduk dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37/2007, perkawinan warga negara di selain
pemeluk agama Islam wajib dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pada prakteknya,
perkawinan penghayat kepercayaan tidak dapat dicatatkan karena kolom agama
dikosongkan bagi penghayat kepercayaan. Akibat hukum yang diterima oleh
penghayat kepercayaan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya tentu
dianggap tidak menikah di mata negara. Hal ini berdampak pada status anak
hasil perkawinan penghayat yang dianggap bermasalah karena tidak memiliki
akta kelahiran. Untuk menyiasati hal ini, banyak penghayat kepercayaan yang
menikah dengan cara yang ditentukan oleh satu dari enam agama resmi demi
mendapatkan pengakuan legal. Strategi ini sesungguhnya mencederai hak asasi
penghayat kepercayaan untuk menjalankan agama yang diyakininya, sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

5HSUHVHQWDVL
Kebijakan yang terwujud dalam berbagai undang-undang tidak serta merta
memberikan perlindungan bagi semua warga negara. Terlebih, Indonesia telah
mengalami berbagai perkembangan seturut pergantian rezim yang berkuasa.

96

MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN TANTANGAN INKLUSI DUA ARAH

Penjaminan hak-hak konstitusional kewarganegaraan masih mengalami
masa sulit terutama karena kurangnya representasi bagi kelompok-kelompok
minoritas, khususnya kelompok penghayat kepercayaan. Bagir dan Dwipayana
(2011) menyoroti bagaimana kebijakan yang diterapkan di Indonesia
cenderung bersifat memihak pada salah satu kelompok agama tertentu. Hal
ini juga ditegaskan oleh Hiariej dan Stokke (2017) yang menjelaskan bahwa
proses perjuangan untuk penjaminan identitas selalu diwarnai oleh resistensi
dari kelompok yang dieksklusi dan kontestasi tentang makna sebenarnya
dari Indonesia. Faktor-faktor tersebut lah yang kemudian menjadikan adanya
dinamika panjang perwujudan negara yang inklusif.
Berbagai polemik yang muncul dalam proses pemenuhan hak-hak terhadap
SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ PHUH¿HNVLNDQ EDKZD XQGDQJXQGDQJ PHQJHQDL
penghayat tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan minimnya keterlibatan
langsung penghayat kepercayaan dalam proses formulasi kebijakan, sehingga
kepentingan, opini, dan perspektif mereka tidak dapat direpresentasikan dengan
tepat. Pada proses formulasi Surat Edaran Kemendagri misalnya, terjadi negosiasi
politik untuk melindungi kelompok dominan yakni MUI dan menihilkan
partisipasi penghayat kepercayaan. Minimnya partisipasi dan representasi dari
kelompok penghayat kepercayaan dalam setiap proses formulasi kebijakan
menjadi permasalahan utama dalam setiap pembentukan kebijakan.
Perwujudan representasi dari penghayat kepercayaan tidak hanya bisa
dilakukan secara langsung oleh penghayat, namun bisa melalui representasi
secara tidak langsung, selama dapat memenuhi empat kategori representasi,
yakni representasi formalistik, representasi simbolik, representasi deskriptif, dan
representasi substantif (Bagir dan Dwipayana, 2011). Representasi formalistik
merujuk pada representasi yang dilakukan dalam lembaga perwakilan formal.
Sedangkan representasi simbolik adalah keterwakilan secara kultur dan dapat
GLXNXUPHODOXLVHEHUDSDEHVDUSHQHULPDDQGDULNHORPSRN\DQJGLZDNLOL'H¾QLVL
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dari representasi deskriptif adalah tingkat kemiripan latar belakang antara
representatif dan kelompok yang diwakilinya. Terakhir, representasi substantif
merupakan tindakan untuk menyuarakan kepentingan suatu kelompok dalam
ruang publik.
Bentuk dari representasi penghayat kepercayaan di Indonesia selama ini
masih berkutat pada kategori representasi pengganti (surrogate representation)
(Mansbridge, 2003). Keterwakilan deskriptif dari penghayat kepercayaan
terlihat dari eksistensi penganut Kong Hu Chu yang pernah mengalami nasib
serupa dengan penghayat kepercayaan dalam hal legitimasi agama. Sedangkan
representasi pengganti dilakukan oleh berbagai LSM yang terlibat dalam proses
pengajuan uji materi baik terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam ranah politik,
format representasi yang diterapkan oleh penghayat kepercayaan adalah melalui
surrogate representation (representasi pengganti) sehingga gagasan-gagasan
politik yang diusung oleh MLKI tidak bisa secara langsung diekspresikan
dan dikontestasikan pada ranah politik tetapi harus melalui perwakilan yang
memiliki agenda sama untuk memperjuangkan kelompok yang terdiskriminasi
(Mansbridge, 2003).
Seturut dengan representasi, partisipasi dalam kehidupan bernegara
dijamin oleh negara. Secara normatif, semua warga negara dapat berpartisipasi
secara penuh dalam ruang partisipasi yang dijamin oleh negara yakni dalam
ekonomi, sosial, agama-budaya, politik. Dalam ranah partisipasi, Young (2000)
mendeskripsikan tiga tahap partisipasi yakni dalam ranah privat, sipil, dan
politik. Partisipasi dalam ranah privat telah dilakukan yakni dalam internal
paguyuban masing-masing. Begitu pula dengan partisipasi di ranah sipil yang
dilakukan melalui pembentukan MLKI. Namun partisipasi dalam ranah politik
masih belum mampu diwujudkan oleh penghayat kepercayaan.
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Sebagai alternatif, Callahan (2007) memberikan enam model partisipasi yang
dapat dilaksanakan oleh penghayat kepercayaan. Keenam model tersebut adalah
informasi publik, respon terhadap informasi publik, konsultasi, memperluas
keterlibatan, perencanaan bersama, dan delegasi. Perluasan informasi publik
dapat menggunakan media massa untuk memperluas penyebaran informasi
tentang penghayat kepercayaan. Respon terhadap informasi publik dilakukan
dengan melakukan FGD, maupun survey yang hasilnya dapat menjadi acuan
terhadap kebijakan dan penerapannya. Model konsultasi dilakukan melalui
berbagai workshop untuk mendapat masukan dari pihak lain. Memperluas
keterlibatan penghayat kepercayaan juga harus dilakukan sebagai perwujudan
partisipasi dalam ranah sipil dan politik. Penghayat kepercayaan juga harus dapat
terlibat dalam perencanaan bersama dalam berbagai agenda publik. Dan yang
terakhir, penghayat kepercayaan memerlukan delegasi dalam berbagai kegiatan
di ranah publik. Dari keseluruhan model partisipasi tersebut dapat disimpulkan
bahwa penghayat kepercayaan harus menjadi pihak yang proaktif agar dapat
merepresentasikan dirinya dalam ruang publik.
Dalam kehidupan bernegara, instrumen-instrumen pasif yang telah diatur
oleh negara perlu mendapatkan respon aktif dari warga negaranya. MLKI,
dalam hal ini berperan aktif sebagai organisasi yang mengupayakan rekognisi,
representasi, dan partisipasi dari penghayat kepercayaan. Peran tersebut amat
penting diambil alih oleh MLKI mengingat penghayat kepercayaan masih harus
berjuang untuk dapat menjadi warga negara yang utuh (full citizen) sehingga
bisa mendapat rekognisi, bisa direpresentasikan, dan bisa berpartisipasi secara
aktif dalam kehidupan bernegara.
Penyediaan pendidikan bagi penghayat kepercayaan dilakukan melalui
penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut
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menjadi dasar rujukan utama dalam pelaksanaan penyediaan pendidikan bagi
penghayat kepercayaan. Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan dengan
jelas bahwa peserta didik bagi pendidikan kepercayaan dilaksanakan pada
jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada dua kompetensi yang
harus didapatkan oleh peserta didik yakni kompetensi inti dan kompetensi
dasar. Tugas pembentukan dua kompetensi tersebut dibebankan kepada
MLKI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan
Pendidikan).
Sebagai respon dari mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MLKI
mengirimkan nama-nama kandidat penyuluh kepercayaan untuk mengikuti
bimbingan teknis. Bimbingan teknis bagi penyuluh kepercayaan telah diadakan
beberapa kali. Pelaksanaan bimbingan teknis yang pertama dilaksanakan secara
nasional pada tahun 2017 di Solo dan Yogyakarta secara bertahap. Tujuan utama
dalam pelaksanaan bimbingan teknis tersebut adalah untuk mempersiapkan
tenaga penyuluh kepercayaan untuk dapat mengimplementasikan pendidikan
kepercayaan dalam bentuk rencana pembelajaran. Rencana pembelajaraan
ini akan dipergunakan sebagai acuan dasar pembelajaran bagi peserta didik
penghayat. (Narasumber 7, wawancara pribadi, 9 November 2018).
Penyuluh kepercayaan tidak hanya mendapatkan pelatihan dalam bimbingan
teknis, tetapi juga diharuskan untuk memenuhi standar kompetensi yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada beberapa aspek
yang dimasukkan dalam standar kompetensi dasar tersebut yaitu menganalisis
potensi

penyuluhan

kepercayaan,

menentukan

kebutuhan

penyuluhan

kepercayaan, perancangan metode dan materi penyuluhan kepercayaan,
mengevaluasi hasil penyuluhan kepercayaan, dan mengkaji ulang pelaksanaan
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penyuluhan kepercayaan (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Indonesia, 2017).
Selanjutnya, setelah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan,
penyuluh kepercayaan diharuskan memberikan kesediaan untuk melaksanakan
beberapa hal yang berhubungan dengan penyuluhan kepercayaan. Kesediaan
tersebut dicantumkan dalam Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pendidikan
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu:
A. Melaksanakan KBM sesuai kurikulum nasional pendidikan Kepercayaan.
B. Menjaga perilaku budi pekerti luhur sebagai penghayat Kepercayaan dan
pendidikan yang menjadi panutan peserta didik.
C. Melaporkan kegiatannya setiap pergantian tahun ajaran kepada MLKI dan
Kemendikbud.
D. Melaksanakan KBM di kota lain di sekitar kota tempat tinggal (Dewan
Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, 2018).

Setelah pemenuhan standar kompetensi penyuluh kepercayaan, hal yang harus
dilakukan adalah menyusun prosedur pelaksanaan penyuluhan kepercayaan.
MLKI menerbitkan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Nomor 065/DMP-V/K.1/X/2018. Dalam
petunjuk operasional tersebut, pelaksanaan penyuluhan kepercayaan dilakukan
setelah adanya permintaan dari peserta didik untuk mendapatkan penyuluhan
kepercayaan kepada satuan pendidikan setingkat sekolah dimana ia belajar.
Selanjutnya, sekolah terkait mengirimkan surat keterangan kepada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan agar mengeluarkan surat tugas kepada penyuluh
kepercayaan. Penentuan penyuluh kepercayaan dilakukan oleh MLKI setempat
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melalui surat rekomendasi yang ditujukan kepada sekolah terkait (Majelis
Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2018).
Dalam pelaksanaan penyuluhan kepercayaan, MLKI memiliki beberapa
tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh MLKI
tersebut menjadi bagian dari upaya representasi terhadap kepentingan, opini,
dan perspektif penghayat dalam upaya mendapatkan pendidikan. Representasi
tersebut terlaksana melalui tugas dan kewenangan yang berupa:
A. Penjalinan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Proses
Kepercayaan pada Satuan Pendidikan termasuk dalam penyediaan Guru/
Penyuluh Kepercayaan.
B. Sebagai koordinator penugasan Guru/Penyuluh Kepercayaan untuk
melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan.
C. Memiliki kewenangan memberikan surat rekomendasi tentang Penyuluh
Kepercayaan yang ditugaskan untuk memberikan Penyuluhan Kepercayaan
(Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2018).

Dari representasi yang dilakukan oleh MLKI, maka partisipasi oleh
penghayat dalam kehidupan bernegara dapat terwujud. Bentuk partisipasi dalam
bidang pendidikan yang ditunjukkan oleh MLKI adalah sebagai upaya dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi dalam
pendidikan juga diatur pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI,
Pasal 29 tentang agama yang menjamin setiap penduduk dalam melaksanakan
agama dan kepercayaannya (ristekdikti.go.id, 1999, Undang-Undang Dasar
1945).
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Instrumen-instrumen yang menjadi jaminan adanya partisipasi warga
negara dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan
penyuluhan kepercayaan menjadi jaminan utama partisipasi terhadap penghayat
kepercayaan. Jaminan tersebut menjadi landasan bagi penghayat kepercayaan
berpartisipasi dalam ruang partisipasi secara privat, sipil, dan politik. Partisipasi
secara privat yang terlaksana dalam penyelenggaraan penyuluhan kepercayaan
adalah partisipasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam penentuan dalam
pelaksanaan penyuluhan kepercayaan. Peserta didik memiliki kewenangan
khusus untuk mengungkapkan inisiatif dalam meminta penyuluhan kepercayaan
NHSDGD VHNRODK DWDX VDWXDQ SHQGLGLNDQ GLPDQD LD EHUD¾OLDVL ,QLVLDWLI SHVHUWD
didik tersebut dituangkan dalam Surat Permohonan untuk Dididik Pendidikan
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh orang
tua peserta didik. Pengajuan surat ini harus disertai dengan Surat Pernyataan
Orang Tua bahwa Putranya sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa yang ditandatangani dan disahkan dengan materei senilai Rp.
6000,-. Partisipasi privat ini menjadi penentu akan terselenggaranya partisipasi
dalam bidang pendidikan penghayat di tahap partisipasi selanjutnya(Direktorat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

3DUWLVLSDVL
Pada tahapan partisipasi di ranah sipil dalam penyuluhan kepercayaan
adalah melalui pelaksanaan penyuluhan pendidikan di satuan pendidikan.
Proses partisipasi tersebut dilakukan dalam berbagai tahapan yakni proses
penyuluhan kepercayaan, metode penyuluhan kepercayaan, media penyuluhan
kepercayaan, penentuan penyuluh kepercayaan, dan mekanisme layanan
penyuluhan kepercayaan (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
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Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017). Partisipasi dalam tahap ini membentuk ruang partisipasi
dalam ranah sipil melalui interaksi yang dilakukan oleh peserta didik, penyuluh
kepercayaan, dan instansi terkait. Partisipasi sipil dalam pelayanan penyuluhan
kepercayaan menjadi partisipasi awal yang melibatkan berbagai pihak yang
lebih luas dari partisipasi privat. Tahapan partisipasi sipil ini menjadi landasan
dalam partisipasi di tahapan selanjutnya, yakni partisipasi politik.
Layanan penyuluhan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan adalah contoh
nyata dari partisipasi di ranah politik, dimana penghayat kepercayaan dalam hal
ini diwakili oleh MLKI menjadi salah satu aktor dalam penyusunan pelayanan
pendidikan. Peran dari MLKI terlihat dalam tugasnya sebagai penyusun
kerangka kurikulum pelayanan kepercayaan, penyusunan konsep materi
pembelajaran, hingga penyusunan standar kompetensi penyuluh kepercayaan.
Partisipasi dalam ranah politik yang dilaksanakan oleh MLKI adalah bukti
pelibatan penghayat kepercayaan secara langsung dalam proses pelaksanaan
penyuluhan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan. (Direktorat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
Partisipasi yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan dalam pelaksanaan
pelayanan penyuluhan kepercayaan adalah salah satu elemen yang wajib
dilakukan oleh penghayat kepercayaan sebagai warga negara Republik Indonesia
yang utuh. Eksistensi MLKI dalam mewujudkan konsep warga negara utuh
EDJLSHQJKD\DWNHSHUFD\DDQWLGDNGDSDWGLQD¾NDQ0HODOXL0/.,SHQJKD\DW
kepercayaan mendapatkan rekognisi baik secara individu maupun komunal.
Organisasi ini pula yang menjadi representasi kuat bagi penghayat kepercayaan
dalam menyampaikan kepentingan, opini, dan perspektif penghayat kepercayaan
di Indonesia. Fungsi terakhir MLKI bagi penghayat kepercayaan adalah sebagai
agen yang mampu memfasilitasi penghayat kepercayaan untuk berpartisipasi
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dalam ruang partisipasi bernegara. Sebagai warga negara yang utuh, penghayat
kepercayaan harus dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek seperti pendidikan,
ekonomi, agama, budaya, dan politik. Salah satunya adalah dalam pendidikan
melalui penyediaan penyuluhan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan.
Respon MLKI DIY dalam menanggapi implementasi Surat Edaran
Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL terwujud dalam
sikap yang bersifat adaptif. Perwujudan sikap adaptif tersebut didasari oleh
falsafah Jawa yang menjadi dasar dari berbagai kepercayaan yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Salah satu pokok falsafah yang tertuang dalam Anggaran
Dasar MLKI adalah penekanan tugas organisasi ini sebagai memayu hayuning
bawana.
Langkah-langkah adaptif yang mereka lakukan terlihat dengan nyata
pada perumusan MLKI sebagai “Rumah Bersama”. Dalam perumusan kode
etik, MLKI menyertakan empat kelompok yang menjadi sasaran sikap asah,
asih, dan asuhnya, yakni sesama anggota sesama anggota, sesama penghayat,
dan sesama warga negara Indonesia. Tiga kelompok tersebut mencerminkan
implementasi pitutur memayu hayuning pribadi, memayu hayuning sesama,
dan memayu hayuning titah lan praja. Implementasi memayu hayuning pribadi
WHUOLKDW GDUL VLNDS SHQJKD\DW NHSHUFD\DDQ \DQJ EHUD¾OLDVL GDODP 0/., ',<
memandang koleganya meski berbeda pandangan sebagai penghayat murni
maupun penghayat beragama. Tanpa memandang perbedaan tersebut, anggota
MLKI sebagai satu pribadi yang menyatu dalam satu organisasi.
Sikap penghormatan yang ditujukan kepada sesama kelompok penghayat
yang berada di luar organisasi MLKI DIY merupakan bentuk implementasi
memayu hayuning sesama. Bagi kelompok penghayat kepercayaan di internal
MLKI DIY, penghayat kepercayaan baik individu maupun secara organisasi
memiliki esensi yang sama yakni sebagai penghayat. Terlebih lanjut, mereka
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adalah bagian tidak terpisahkan dari semesta kepenghayatan, karena itu sudah
selayaknya mereka mendapatkan penghormatan dan penjaminan laku sebagai
penghayat kepercayaan.
Tidak hanya sikap tata laku terhadap penghayat, “Rumah Bersama” juga
mempertimbangkan eksistensi kelompok lain di luar penghayat kepercayaan.
Tanpa melakukan pembedaan, anggota MLKI DIY mengakui sesama warga
negara Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penghayat
kepercayaan. Hal ini lah yang menjadi cerminan dari sikap memayu hayuning
titah lan praja. Sikap ini pula lah yang mendorong perencanaan program yang
bersifat adaptif dalam perwujudan inklusi sosial dalam kehidupan bernegara.
Bahkan dalam program integrasi dengan beberapa instansi, implementasi
pitutur tersebut terlihat dengan jelas melalui upaya perangkulan secara halus,
seperti program yang ditukukan kepada BAKORPAKEM (Narasumber 3, dalam
Focus Group Discoussion Center for Religious and Cross Cultural Studies
dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
Yogyakarta, 11 November 2018).
Dalam program tersebut dicanangkan dengan jelas bahwa MLKI DIY tidak
serta merta melakukan resistensi melainkan dengan upaya untuk merubah
persepsi dari BAKORPAKEM sehingga tidak lagi menjadi kelompok yang
wajib diawasi, melainkan kelompok yang wajib dilindungi. Upaya merubah
persepsi tersebut dilakukan dengan melaksanakan audiensi ke berbagai instansi.
Melalui cara audiensi, MLKI DIY melaksanakan strategi merangkul dengan
halus tanpa melakukan resistensi.
Salah satu yang terlihat jelas dari implementasi memayu hayuning bawana
oleh penghayat kepercayaan adalah dengan menjaga keteraturan dalam tatanan
hidup bernegara tanpa memunculkan sikap resistensi terhadap kebijakan yang
diputuskan oleh negara. Strategi yang dilakukan lebih bersikap adaptif demi
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menjaga keteraturan dan keselarasan kehidupan negara Indonesia. Strategi yang
bersifat adaptif ini tercermin dari program-program yang dilaksanakan oleh
MLKI DIY, baik dalam konteks rekognisi, representasi, maupun partisipasi.
Strategi adaptif dalam konteks rekognisi diwujudkan dalam penyesuaian
dengan kebijakan yang berlaku, baik untuk rekognisi secara individual maupun
paguyuban penghayat kepercayaan. MLKI DIY melakukan fasilitasi bagi
individu yang hendak melakukan perubahan identitas agama. Demikian pula
dengan proses inventarisasi paguyuban penghayat kepercayaan, MLKI DIY
memberikan fasilitasi terhadap paguyuban yang hendak mendaftarkan diri.
Fasilitasi yang dilakukan tidak hanya berkutat pada masalah administratif yang
menyangkut dokumen, melainkan juga ikut mengupayakan dokumentasi ritual
dan ajaran sebagai salah satu persyaratan inventarisasi.
Dalam konteks representasi, strategi adaptif ditunjukkan dengan
penyelenggaraan pendidikan melalui pemaksimalan kompetensi bagi penyuluh
kepercayaan. Selain dalam konteks representasi, partisipasi yang dilakukan
oleh penghayat kepercayaan juga menunjukkan proses adaptasi terhadap aturan
yang berlaku. Meski demikian, strategi adaptasi yang mereka tunjukkan tidak
serta merta membuat penghayat kepercayaan mengikuti segala peraturan dan
kehilangan kepentingan, opini, dan perspektif mereka. Dalam upaya strategi
yang dilakukan, penghayat kepercayaan juga menyisipkan tujuan-tujuan
yang mereka ingin capai. Hal ini terlihat dalam proses perumusan kurikulum
untuk penyuluhan kepercayaan yang dilakukan dengan campur tangan oleh
penghayat kepercayaan. Pada pelaksanaannya pun, penghayat kepercayaan yang
direpresentasikan oleh MLKI sebagai organisasi yang memegang kunci dalam
menentukan penyuluh dan mengupayakan izin penyelenggaraan penyuluhan
kepercayaan di satuan pendidikan.
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Upaya perwujudan inklusi yang dilaksanakan oleh MLKI dapat dikategorikan
menjadi inklusi dua arah, yakni inklusi internal dalam tubuh MLKI sendiri,
dan inklusi dalam kehidupan bernegara. Inklusi yang dilakukan secara internal
terwujud dalam bentuk pemberlakuan kebijakan internal setiap paguyuban
(self policy) yang kemudian direpresentasikan oleh elit mereka masing-masing
dalam interaksi di internal MLKI. Integrasi para elit inilah yang menjadi pola
mendasar dalam MLKI untuk mewujudkan solidaritas di antara keragaman
SDJX\XEDQ\DQJWHUD¾OLDVL
Inklusi dalam kehidupan bernegara terwujud dalam bentuk keterkaitan antar
kelompok (intercommunal engagement) dan peran MLKI sebagai komunitas
kebijakan. Bentuk intercomunal engagement terbentuk dengan adanya interaksi
antara MLKI dengan berbagai organisasi masyarakat dan masyarakat sipil lain.
Di lain sisi, pola hubungan MLKI dengan pemerintah dapat dikategorikan
sebagai bentuk keterkaitan yang bersifat formal, dimana MLKI menempatkan
diri sebagai salah satu bagian dari komunitas kebijakan.
Perwujudan komunitas kebijakan yang dilakukan oleh MLKI adalah melalui
perannya sebagai organisasi yang membantu terlaksananya kebijakan terhadap
penghayat kepercayaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut salah satunya melalui
penyuluhan kepercayaan. MLKI memiliki peran vital dalam pelaksanaan
penyuluhan kepercayaan, baik sebagai pelaksana, maupun sebagai salah satu
pihak yang ikut andil dalam penentuan kebijakan.
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ajelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta (MLKI DIY) memiliki tanggung jawab

sebagai organisasi yang menjembatani kebijakan pemerintah dan penghayat
kepercayaan. Sehingga ketika Pemerintah meregulasikan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, maka MLKI memiliki tanggung
jawab besar untuk meminimalisir terjadinya perpecahan dalam internal
organisasi dan mewujudkan inklusivitas di dalamnya.
Langkah yang dilakukan oleh MLKI DIY dalam mewujudkan inklusivitas
internal adalah dengan menekankan pada keterikatan sosial dan kultural sesama
anggota MLKI DIY. Keterikatan sosial yang menjadi dasar solidaritas anggota
MLKI DIY adalah posisi mereka sebagai penghayat kepercayaan. Selain posisi
sadar yang mereka akui, penghayat kepercayaan juga diposisikan oleh negara
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sebagai kelompok minoritas agama yang masih memiliki kesulitan dalam
mengakses rekognisi, pelayanan, dan kesetaraan.
Bentuk keterikatan kedua berupa keterikatan kultural yang menempatkan
penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan tentang
nilai-nilai yang diakui. Selanjutnya, dalam keterikatan kultural, nilai yang
menjadi dasar solidaritas adalah Memayu Hayuning Bawana sebagai motto yang
diterapkan dalam kehidupan berkeyakinan. Motto ini merujuk pada peran dari
penghayat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan
keadilan dalam kehidupan penghayat kepercayaan.
Kedua jenis keterikatan tersebut diwujudkan dalam interaksi asosiasi yang
menonjolkan representasi dan partisipasi anggota MLKI DIY. Partisipasi
yang diambil adalah melalui program untuk konsolidasi sesama anggota dan
pembentukan serta penguatan sub-organisasi seperti Puan Hayati dan Pemuda
Penghayat. Sedangkan wujud partisipasi yang dilakukan adalah dengan
melaksanakan program rutin MLKI DIY yang telah disetujui oleh semua
anggota. Selain program rutin, program yang bersifat spontan turut menjadi
dasar persatuan penghayat kepercayaan dalam organisasi MLKI DIY. Programprogram yang bersifat spontan tersebut memberikan ruang untuk berinteraksi
tanpa ada batasan yang kaku sehingga mewujudkan solidaritas bagi anggotanya.
Arah lain inklusi yang dilakukan MLKI DIY adalah inklusi dalam kehidupan
berkeyakinan. Proses ini berfokus terhadap strategi MLKI DIY dalam
menarasikan dirinya sebagai suatu bagian dari negara. MLKI DIY menekankan
tentang keterikatan sosial sebagai warga negara Indonesia yang utuh. Konsep
ini membawa kewajiban bagi negara untuk memberikan rekognisi, representasi,
dan distribusi kepada penghayat kepercayaan. Di sisi lain, sebagai warga negara
yang utuh, penghayat kepercayaan memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi
dalam kehidupan bernegara secara aktif.
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Keterikatan kultural penghayat kepercayaan dengan kelompok lain dalam
kehidupan bernegara termaktub dalam motto negara Bhinneka Tunggal Ika yang
menggarisbawahi perbedaan sebagai potensi utama untuk persatuan. Melalui
nilai penerapan bhinneka tunggal ika, penghayat kepercayaan mengambil peran
sebagai bagian dari perbedaan yang menjadi dasar persatuan Indonesia.
Kedua bentuk keterikatan tersebut mengantarkan MLKI DIY melakukan
aktivitas asosiatif melalui dua cara yakni representasi dan partisipasi. Representasi
yang diusung oleh MLKI DIY adalah sebagai representasi dari penghayat
kepercayaan. Sedangkan partisipasi yang dilakukan dapat dikategorikan dalam
dua bentuk yakni secara formal dan informal. Kegiatan formal diwujudkan
melalui integrasi dengan pemerintah melalui kegiatan audiensi dan pengenalan
organisasi kepada beberapa instansi terkait. Sedangkan bentuk non-formal
melalui pelibatan diri terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama
masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.
Semua kegiatan yang dilakukan oleh MLKI DIY dalam mewujudkan inklusi
dua arah, ke dalam internal MLKI DIY maupun dalam kehidupan bernegara,
memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai inklusi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian, bentuk ideal inklusi yang berupa
rekognisiterhadap perbedaan (differentiated solidarity) dapat diwujudkan
dengan baik. Konsep inilah yang dapat memberikan pemenuhan hak-hak
bernegara terhadap beragam kelompok tanpa melakukan penyamarataan.
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