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PENGANTAR

Jurnal Pambelum volum dan nomor ini menghadirkan
beberapa artikel hasil penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Pertama, Manusia adalah makhluk ciptaanTuhan,
memiliki potensi akal berpikir dan kekuatan yang istimewa,
sebagai anugerah Tuhan. Akan tetapi, sisi lainnya, manusia adalah
makhluk yang tidak sempurna dan terbatas. Sebab itu, ia dapat
salah dalam kata dan perbuatannya. Dalam hidup bergereja, sebagai
manusia, anggota jemaat dan para pemangku jabatan dalam gereja
juga dapat salah. Kalau bersalah, bagaimana solusinya?
Sudiantomemaparkan hasil penelitian untuk Disertasinya, yang
menjawab hal tersebut. Tulisannya, “Kajian Terhadap Penyelesaian
Konflik di GKE Berdasarkan Model Penyelesaian Konflik dalam 1
Korintus 6: 1-11.”Kiranya model yang ditawarkan dapat menjadi
model solusi konflik dalam gereja.
Kedua,Alam raya beserta segala isinya merupakan hasil kaya
ajaib Tuhan Allah yang maha kuasa dan perkasa. Tuhan Allah
melihat segala yang diciptakanNya itu semuanya baik dan sungguh
amat baik. Kepada manusia diberikan pesan untuk mengusahakan
dan memeliharanya. Akan tetapi, faktanyamenunjukkan bahwa
alam mulai terganggu oleh pembakaran kurang bertanggung jawab
dan pembuangan sampah sembarangan. Untuk merespon hal itu,
ada tulisan M.P. Lambutberjudul,”Kebakaran Hutan dan Lahan:
Sebuah Refleksi dari Zaman ke Zaman.”Kemudian ada hasil
penelitian lapangan Tulus To’uberjudul, “Perilaku Ekologis
Masyarakat Desa Sanggu.”Tulisan volum ini diakhiri dengan
artikel Hadi Saputraberjudul,”Telaah Historis-Teologis Terhadap
Kepemimpinan Karismatis Suta Ono.”
Salam, Redaksi
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KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK
DI GKE BERDASARKAN MODEL
PENYELESAIAN KONFLIK DALAM 1
KORINTUS 6:1-11
Sudianto
pdt-sudianto@yahoo.id

Abstrak

Konflik yang terjadi di Jemaat GKE Ebenezer di
Banjarmasin, menyita perhatian banyak kalangan di GKE.
Sebab konflik ini masuk keranah hukum Positif, dimana Pdt.
Wd menggugat Pdt Wr ke Pengadilan Tata Usaha Negeri
Banjarmasin. Nampaknya upaya penyelesaian secara internal
GKE mengalami kebuntuan.
Upaya untuk memberikan pemikiran teologis terhadap
penyelesaian konflik yang terjadi di Jemaat GKE Ebenezer ini,
didasarkan pada kajian 1 Korintus 6:1-11. Setelah melakukan
eksposisi terhadap 1 Korintus 6:1-11, maka ditemukan
penyelesaian konflik dengan cara-cara seperti: Tidak
menggunakan pengadilan, hikmat, rela berkorban, rekonsiliasi.
Kata Kunci: Konflik, GKE, Tidak menggunakan
Pengadilan,
Hikmat,
Rela
berkorban,
Rekonsiliasi.
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1. Latarbelakang
Pada tahun 2016 Ketua Umum Majelis Sinode GKE
periode 2015-2020, Pdt. WSL digugat ke Pengadilan Tata Usaha
Negeri (PTUN) Banjarmasin. Gugatan ini dilakukan oleh Pdt.
Wd melalui pengacaranya MT. Alasan gugatan ini, karena pdt.
Wd dimutasikan dari Resort GKE Banjarmasin ke Resort GKE
Kuala Kapuas. Kemudian yang bersangkutan merasa keberatan,
sebab berpisah dengan keluarganya. Dari judul dan materi
gugatan terungkap bahwa sipenggugat merasa dan menganggap
bahwa Majelis Sinode melakukan keputusan yang sangat
strukural. Sebagai tindakan yang strukural maka dianggap
sebagai penggunaan kewenangan dan kekuasaan yang
sewenang-wenang1.
Sementara dari pihak Majelis Sinode justru
mengganggap apa yang mereka telah putuskan sudah sesuai
dengan prosedur yang berlaku di GKE. Hal ini terungkap pula
dari materi Berita Acara Hasil Keputusan Sidang BPH Majelis
GKE diperluas,2 pembelaan pengacara yang mewakili Majelis
Sinode GKE. Proses penyelesaian kasus di pengadilan Negeri
Banjarmasin ini masih terus berlangsung sampai hari ini3.
Demikian juga tuntutan terhadap Pdt. Hr, yang
dilakukan oleh Mantan diakon Bapak MT, masih terus berlanjut
di Pengadilan negeri Banjarmasin.4Menurut para pelayan gereja
1

Kantor Advokat Pengacara MT dan rekan, Keberatan Atas Surat
Peringatan Pertama BPH MS GKE, Banjarmasin, 14 Juli 2017
2
BPH Majelis Sinode GKE, Berita Acara Hasil Keputusan Sidang BPH
MS GKE diperluas, Banjarmasin, Rabu, 2-8-2017
3
Surat permohonan saksi ahli ke STT GKE, dari Kuasa Hukum
Tergugat Kantor Hukum Buce Abraham berbuat & Partner, 4 Desember 2017
4
Tuntutan ini dilakukan, karena ada pernyataan yang berbau SARA,
disampaikan oleh Pdt. Handinato kepada Bapak Marudut Tampobolon.
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yang penulis wawancara, mereka pada umumnya menyayangkan
konflik gereja ini diselesaikan di pengadilan dan dihadapan
hakim yang beragama Islam. Lalu mereka mempertanyakan apa
yang dapat Gereja (GKE) saksikan kepada orang luar, apabila
terjadi konflik di Gereja?. Dengan demikian, Gereja tidak
sanggup menyelesaikan perselisihannya secara internal dan
sejarah Gereja akan mencatat peristiwa kelam ini.5
Ada informan, yang mempertanyakan mengapa jalan
musyawarah dan kekeluargaan tidak dapat berjalan dengan baik.
Padahal mekanisme seperti itu, yang efektif digunakan selama
ini di GKE. Lalu mengapa justru menggunakan hukum positif
atau Pengadilan untuk mencari keadilan, walaupun itu sebagai
hak warga negara.6
Memang harus diakui sebagai seorang
warga negara, setiap orang berhak untuk mendapat keadilan
melalui Pengadilan.
GKE pun selama ini, tidak pernah mempersiapkan diri
untuk menghadapi gugatan melalui pengadilan, sebab ada
mekanisme yang sudah menjadi acuan di GKE. 7 Lalu mencul
pertanyaan selanjutnya, mengapa pula yang diajukan hanya
Ketua Umum Majelis Sionde GKE, mengapa BPH yang lain
tidak, padahal yang membuat keputusan di GKE tidak pernah
hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian mengapa
respon yang dilakukan oleh Majelis Sinode ketika menerima
gugatan dari Pdt Wd, melalui Pengacaranya,sama dengan yang
dilakukan oleh tergugat. Dengan merencanakan melaporkan
5

Wawancara dengan Sanon (Dosen STT GKE), di Banjarmasin,
Tanggal 30 Agustus 2018
6
Wawancara dengan Tulus To‟u (Dosen STT GKE), di Banjarmasin,
Tanggal, 29 Agustus 2018, jam 12.30 Wita,
7
Wawancara dengan Jhon Asihua (Sekum) Majelis Sinode GKE , di
Banjarmasin, Tanggal 13 September 2018,
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sipengugat dan pengacaranya ke Reksrim Polda Kalsel.8Apakah
mungkin sebaiknya, persoalan atau konflik internal dalam gereja
sebaiknya diselesaikan dilingkungan internal gereja seperti yang
Paulus anjurkan dalam 1 Kor 6:1-11.9 Bila mungkin bagaimana
cara menyelesaikannya?
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan paradigma Post-postivist.
Dengan demikian pilihan pada paradigma akan menentukan
metode penelitian apa yang akan digunakan. Peneliti akan
menggunakan metode kualitatif.
Mengapa menggunakan
penelitian kualitatif, sebab metode ini memandang kenyataan
dalam kontek atau data alamiah.10 Dengan kata lain metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati.11 Dalam penelitian kualitatif
biasanya metode yang biasa untuk mendapatkan data adalah
wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.12
Metode penelitian kualitatif adalah metode yang
digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah yang penelitinya
menjadi instrumen utama dan kunci. Kemudian sumber data
diambil berdasarkan sampel purposif dan bola salju bergulir
(purposive dan snowball sampling).Teknik pengumpulan data
8

Dalam Berita acara hasil keputusan BPH Majelis Sinode GKE
diperluas. Secara khusus angka 3 dan 4 Hasil keputusan tersebut menjelaskan
dengan gamblang tuntutan tersebut. Supaya pdt. Wr dan MT dilaporkan ke
Reskrim Polda Kal-Sel.
9
Wawancara dengan Keloso (Dosen STT GKE), di Banjarmasin,
Tanggal 31 Agustus 2018
10
Lexy
J.
Moleong,
Metodologi
Penelitian
Kualitatif
(Bandung:Rosdakarya, 2017), 3.
11
Ibid., 4.
12
Ibid., 5.

4

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

dengan trianggulasi, analisanya secara induktif, hasil penelitian
lebih menekankan makna.13
Dalam penelitian kualitatif unit analisis adalah konteks,
sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi
konteksnya sendiri.14Dalam kontek ini unit analisnya secara
objektif merupakan mikro-etnografi tunggal.15 Mengapa
dikatakan tunggal, sebab fokus penelitian ini akan memahami
perselisihan atau konflik yang terjadi dilingkungan Jemaat GKE
Ebenezer dengan Majelis Sinode GKE. Sesuai dengan konteks
penelitian maka unit analsisnya, Majelis sinode GKE, Majelis
Jemaat GKE Ebenezer, Majelis Jemaat GKE Eppata, Pdt. Wr,
Mantan penetua dan Diakon, Dosen-dosen STT GKE, Warga
Jemaat GKE Ebenezer.Dari para informan tersebut, nanti jumlah
informan
akan
bertambah
sesuaipola
purposivedan
snowballsampling(bola salju yang bergulir), sampai hasil
penelitian semakin terarah dan terfokus, sehingga data sampai
pada titik jenuh.16
Prosedur dalam penelitian etnografi dikenal dengan
penelitian maju bertahap, seperti yang kembangkan oleh
Spradley sebagai berikut:17Menetapkan informan, melakukan
13

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D, 15 (Bandung: Alafabeta,2014), 15
14
Ibid., 225
15
Arlina Widayanti, Seri pastoral 276: Memahami Cara Hidup Orang
Lain James Spradley Bidang Pembangunan Jemaat(Yogyakarta: Pusat
pastoral no. 5, 1997), 21. Penelitian Mikro Etnografi, juga sangat tepat dipilih
karena pertimbangan waktu yang terbatas untuk penelitian disertasi ini. Disisi
lain mau menjelaskan juga bahwa penelitian etnografi makro tidak mungkin
dilakukan, sebab memerlukan waktu yang lama atau bertahun-tahun.
16
Ibid., 224-225
17
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan
Penelitian Gabungan (Jakarta:Prenada Media Group), 361-364.
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wawancara terhadap informan, membuat catatan etnografi,
mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis
wawancara etnografi, membuat analisis domain, mengajukan
pertanyaan
struktural,
membuat
analisa
taksonomi,
menghajukan
pertanyaan
kontras,
membuat
analisa
komponensial, menemukan tema budaya, menulis etnografi.
Etnografibermaksud untuk mempelajari rumpun
manusia.Etnografi menghasilkan data empiris tentang hidup
orang dalam situasi spesifik.18 Dengan demikian maka betapa
besarnya peran seorang peneliti untuk dapat membangun relasi
yang baik dengan para informan yang akan menjadi subjek
penelitian ini. Apalagi prinsif penelitian kualitatif adalah belajar
dari orang lain. Dalam hal ini belajar tentang apa yang mereka
lakukan, benda apa saja yang dihasilkan atau dipergunakan,
Kemudian apa yang mereka pikirkan.Sebab manusia bertindak
atas dasar setiap makna pada apa yang ada padanya.
3. Teori : Konsep Alkitabiah
Model penyelesaian konflik yang ditemukan di dalam teks surat
1 Korintus 6:1-11 adalah:
3.1. Tidak Menggunakan Pengadilan
Rasul Paulus menunjukkan di hadapan mereka betapa
buruknya kesalahan mereka: Tidak tahukah kamu, bahwa orangorang kudus akan menghakimi dunia (ay. 2), akan menghakimi
malaikat-malaikat? (ay.3). Apakah mereka tidak layak untuk
mengurus perkara-perkara yang tidak berarti, perkara-perkara
biasa dalam hidup kita sehari-hari? Dengan membawa perkaraperkara yang tidak berarti mengenai hidup sehari-hari di
hadapan hakim-hakim yang tidak mengenal Allah, mereka
menaruh aib ke atas watak kekristenan mereka, mereka
18

Arlina Widayanti, Seri pastoral 276: Memahami Cara Hidup ..., 15.
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melupakan martabat mereka yang sebenarnya sebagai orangorang kudus. Padahal, seharusnya mereka akan menghakimi
dunia ini, benar-benar menghakimi. Jadi, sungguh sangat tidak
bertanggung jawab kalau mereka tidak dapat menyelesaikan
perselisihan-perselisihan yang sepele di antara mereka sendiri.19
Menurut Paulus penyelesaian konflik sebaiknya tidak
menggunakan pengadilan untuk mencari jalan penyelesaian.
Walaupun hak sebagai warga negara untuk meminta keadilan
kepada negara. Sebaiknya apabila ada konflik maka cara
penyelesaian yang terbaik sebaiknya diselesaikan secara
internal. Dengan mencari cara penyelesaian demikian maka
akan menjaga nama baik orang-orang Kristen. Sebab apabila
sampai orang yang tidak seiman turut memutuskan konflik
orang Kristen sungguh sesuatu yang sangat memalukan bagi
kesaksian untuk dunia ini.
Tidak perlu terkejut dengan sikap Paulus yang sedikit
negatif terhadap pengadilan pada waktu itu. Secara umum
gambaran tentang hakim yang tidak adil dan dapat dibeli dengan
uang bukanlah fenomena yang asing (bdk. Luk. 18:2, 6; Yak.
2:6; 5:6). Paulus sendiri pernah berurusan dengan Felix dan
Festus yang sebenarnya bisa memberi keadilan kepadanya tetapi
mereka tetap memenjarakan dia untuk kepentingan pribadi
mereka (Kis. 24:26-27). Para penulis kafir kuno waktu itu juga
tidak sedikit yang menyinggung tentang keadilan di ruang
pengadilan. Benarlah perkataan pengkhotbah, “Ada lagi yang
kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situpun
terdapat ketidakadilan, (Pkh.3:16).
Mathhew Henry‟s, Commentary on the Whole Bible. Complete
and Unabridged in One Volume. USA: Hendrickson Publisher,
Inc.1991. 2254
19
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3.2. Penyelesaian Konflik Gereja Diselesaikan di Dalam
Gereja
Konflik gereja sebaiknya diselesaikan olehorang-orang
yang berhikmat dan bagi yang berkonflik dalam gereja
sebaiknya dapat mengambil jalan menderita dan dirugikan (1
Kori,6:7) bukan sebaliknya merasa benar dan menjadikan
pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, padahal
cara demikian menujukkan kekalahan (1 Kor. 6:7).
Dengan menyerahkan perkara itu kepada seseorang di
dalam jemaat untuk diselesaikan: “Tidak adakah seorang di
antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkaraperkara dari saudara-saudaranya? (ay.5) Kamu yang
menganggap dirimu sangat berhikmat dan berpengetahuan, yang
begitu membangga-banggakan karunia-karunia dan anugerah
luar biasa yang kamu miliki. Tidak adakah seorang di antara
kamu yang layak untuk melakukan pekerjaan ini? Tidak adakah
yang cukup berhikmat untuk menghakimi perselisihan ini?
Haruskah sesama saudara bertengkar, dan hakim yang tidak
mengenal Allah menghakimi, di dalam suatu jemaat yang begitu
terkenal dengan pengetahuan dan hikmatnya seperti kalian?
Merupakan suatu aib bagi kamu bahwa banyak pertengkaran
terjadi di antara kalian, dan tidak ada seorang pun dari antara
kamu yang berhikmat dapat menengahi dan mencegahnya.”
Orang-orang Kristen sama sekali tidak boleh melakukan
gugatan hukum sebelum semua upaya damai telah dicoba
dengan hasil yang sia-sia. Orang Kristen yang bijaksana sedapat
mungkin mencegah timbulnya pertengkaran dan tidak
menyerahkan
begitu
saja
keputusan
perkara
yang
dipertengkarkan kepada pengadilan, khususnya untuk perkaraperkara biasa yang sangat tidak berarti.
8
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Pada bagian ini, pihak yang berkonflik dapat ditangani
dengan cara meminta nasehat kepada orang yang berhikmat dan
melakukan rekonsiliasi dan hidup dalam damai sebagai sesama
orang percaya.

3.2.1. Hikmat
Pada ayat 5, Paulus menyebutkan “Seorang yang
berhikmat” yang di dalam King James Version disebut sebagai
“a wise man”. Kata ini di dalam bahasa Yunani disebut sophos.
Yang juga memiliki arti “forming the best plans and using the
best means for their execution.”20 Jadi yang dimaksud Paulus
adalah, cobalah meminta nasehat atau pertimbangan kepada
orang yangbisa membentuk rencana terbaik dan menggunakan
cara terbaik untuk pelaksanaan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada di tengah jemaat.
Dengan menyerahkan perkara itu kepada seseorang di
dalam jemaat untuk diselesaikan: “Tidak adakah seorang di
antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkaraperkara dari saudara-saudaranya? (ay. 5) Paulus menyinggung
jemaat Korintus yang menganggap diri sangat berhikmat dan
berpengetahuan, yang begitu membangga-banggakan karuniakarunia dan anugerah luar biasa yang kamu miliki. Tetapi untuk
masalah yang sepele ini, tidak ada seorang di antara mereka
yang layak untuk melakukan pekerjaan ini. Seolah-olah tidak
ada yang cukup berhikmat untuk menghakimi perselisihan yang
terjadi.21
20

21

Strong, James.The New Strong’s: Exhaustive Concordance Of
The Bible(Tennessee: Nelson,1990), 11.
Band. Matthew Henry,Mathhew Henry’s Commentary...,2253.
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Haruskah sesama saudara bertengkar, dan hakim yang
tidak mengenal Allah menghakimi, di dalam suatu jemaat yang
begitu terkenal dengan pengetahuan dan hikmatnya seperti
kalian? Merupakan suatu aib bagi kamu bahwa banyak
pertengkaran terjadi di antara kalian, dan tidak ada seorang pun
dari antara kamu yang berhikmat dapat menengahi dan
mencegahnya.” Orang-orang Kristen sama sekali tidak boleh
melakukan gugatan hukum sebelum semua upaya damai telah
dicoba dengan hasil yang sia-sia. Orang Kristen yang bijaksana
sedapat mungkin mencegah timbulnya pertengkaran dan tidak
menyderahkan begitu saja keputusan perkara yang
dipertengkarkan kepada pengadilan, khususnya untuk perkaraperkara biasa yang sangat tidak berarti.22 Hal ini tercetus dalam
pernyataan Paulus pada ayat 7 ”Adanya saja perkara di antara
kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan
kekalahan bagi kamu.”
Konflik gereja sebaiknya diselesaikan olehorang-orang
yang berhikmat dan bagi yang berkonflik dalam gereja
sebaiknya dapat mengambil jalan menderita dan dirugikan (1
Korintus 6:7) bukan sebaliknya merasa benar dan menjadikan
pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, padahal
cara demikian menujukkan kekalahan 1 Korintus 6:7).
3.2.2. Rekonsiliasi
Pada ayat 11b, Paulus mengingatkan Jemaat. Mereka
telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita.” Hal ini untuk
membuat jemaat sadar bahwa mereka yang dahulu hidup dalam
dosa, telah diampuni dan diterima oleh Tuhan. Implikasinya
adalah mereka juga harus bisa saling mengampuni.
22

Ibid.
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Ikatan kasih bersama harus menjadi semakin kuat di
antara mereka dari pada di antara orang-orang lain. Dan kasih
tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia (Rm. 13:10).
Orang-orang yang mengasihi rasa persaudaraan berdasarkan
asas ini tidak akan pernah menyakiti atau melukai sesama
mereka.
Setelah konflik dapat ditangani dengan seksama, mulai
dicari akar penyebabnya lalu kemudian ditangani dengan
seksama. Setiap orang atau golongan yang bertikai selanjutnya
harus dilakukan rekonsiliasi. Maksudnya segala luka yang telah
dialami akibat konflik, perlahan-lahan untuk disembuhkan.
Penulis setuju dengan pendapat Paulus Daun ketika siapapun
mengelola konflik, bahwa konflik merupakan seni bergereja
yang membawa dampak bagi pendewasaan untuk mendekatkan
setiap saudara seiman.23
3.2.3. Rela Berkorban
Dengan sukarela bersedia menderita ketidakadilan dari
pada menempuh cara tersebut untuk membenarkan diri sendiri.
Adanya saja perkara di antara kamu telah merupakan kekalahan
bagi kamu. Selalu merupakan suatu kekalahan bagi salah satu
pihak untuk berperkara di pengadilan, kecuali apabila surat bukti
yang ada memang meragukan dan dengan penuh rasa
persahabatan kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama
menyerahkan perkara itu pada penilaian dari orang-orang yang
memiliki pengetahuan hukum untuk memutuskan. Lebih baik
menyerahkan perkara itu daripada berselisih mengenai hal itu,
yang
tampaknya
terutama
dikecam
oleh
Rasul
Paulus:Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan?
23

Paulus Daun, Pengantar ke Dalam Administrasi Gereja(Manado:
Yayasan daun Family, 2007), 146.
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Seorang Kristen lebih baik siap menanggung sedikit
penderitaan daripada mengasihani diri sendiri dan
membangkitkan kemarahan orang lain dengan cara berlombalomba mengajukan gugatan hukum. Rasul Paulus menunjukkan
kepada mereka betapa jauhnya mereka dari kemauan
menanggung penderitaan sehingga mereka benar-benar
melakukan ketidakadilan, dan mendatangkan kerugian terhadap
saudara-saudara mereka.24
Adalah merupakan suatu kesalahan untuk melakukan
ketidakadilan dan mendatangkan kerugian terhadap siapa pun
juga, tetapi kesalahan ini menjadi semakin besar kalau sampai
mendatangkan kerugian terhadap sesama saudara Kristen. Ikatan
kasih bersama harus menjadi semakin kuat di antara mereka dari
pada di antara orang-orang lain. Dan kasih tidak berbuat jahat
terhadap sesama manusia (Rm. 13:10). Orang-orang yang
mengasihi rasa persaudaraan berdasarkan asas ini tidak akan
pernah menyakiti.
4. Hasil Penelitian
4.1. Hasil Analisisi Tema
Analisis tema (hasil temuan umum dan temuan khusus)
merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara
holistik semua yang terkait dengan model penyelesaian konflik
berdasarkan 1 Korintus 6:1-11 bagi GKE. Mekanisme yang
ditempuh peneliti untuk menemukan tema, yaitu dengan cara
sebagai berikut: Peneliti berperan serta dalam kegiatan
informan, melakukan analisis taksonomi dan analisis komponen
terhadap istilah acuan, menggali data yang lebih dalam, menguji
dimensi kontras atau pengembangan dari seluruh domain yang
telah dianalisis, menganalisis dan menemukan tema-tema
24

Band. Matthew Henry, Mathhew Henry’s Commentary..., 2254
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universal dari setiap topik, yang menjelaskan kekuatan maupun
kelemahan model penyelesaian konflik berdasarkan 1 Korintus
6:1-11 bagi GKE.
4.1.1. Tema Umum
4.1.1.1. Banyak konflik ada kaitannya pimpinan gereja sebagai
politikus hanya dengan kebijakan pimpinan tanpa
mekanisme dan peraturan jelas sehingga menimbulkan
konflik baik antar sesama pendeta maupun pendeta
dengan warga jemaat demi mendukung sang politikus
utusan gereja. Atau, pendekatan struktural tanpa
melewati mekanisme peraturan yang ada dalam hal
penempatan dan mutasi pendeta. Di tingkat jemaat,
keputusan pendeta (Pimpinan Majelis) untuk
melakukan sesuatu tanpa berpegang pada program dan
tanpa melewati sidang dan rapat.
4.1.1.2. Sebisa-bisanya penyelesaian masalah gereja dengan
cara pastoral dengan menggaliberbagai masalah
bersama dan menyelesaikan secara bersama. Pun jika
diterapkan disiplin gerejawi, maka sebisanya menurut
Peraturan GKE. Dalam hal ini GKE harus
mempersiapkan dan melengkapi semua peraturan dan
pedoman seperti mekanisme keluhan agar memiliki
prinsip dan hukum yang jelas. Dalam konteks gereja
proses penyelesaian konflik secara konstruktif pastoral
ini pasti perlu langkah dan metode yang lebih ilmiah
(logis dan sistematis)25belum ada pengelolaan yang
baik. Di GKE cenderung akhirnya menggunakan
pengadilan
ketimbang
medahulukan
pastoral

25

Catatan Penelitian Lapangan 05
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konseling.26Penyelesaian suatu konflik yang konstruktif
adalah penyelesaian yang pada akhirnya berbuahkan
rekonsiliasi antar pihak-pihak yang berkonflik. Pola
dan nasihat yang sudah Paulus sampaikan kepada
Jemaat di Korintus perlu menjadi pola bagi GKE dalam
menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di kalangan
warga Jemaat atau pejabat gerejawi GKE.27
4.1.2. Tema Khusus
4.1.2.1. Ada konflik di GKE 28 yang disebabkan oleh perasaan
diperlakukan tidak adil.29 Adanya kontestasi
egosentrisme.30Secara organisatoris akar konflik yaitu
penempatan dan mutasi pendeta; ketidakjujuran dalam
keuangan; loyalitas pendeta dalam pelayanan; dominasi
penatua dan diakon; pendeta sentris; politik praktis
gereja dan pendeta, dll. Secara fungsional akar konflik
yaitu kualitas khotbah pendeta lemah; pelayanan
pastoral dan diakonia lemah; pendeta jarang atau tidak
berada di jemaat; penatua dan diakon tidak bisa
menjadi contoh, dll. Sedangkan pada akar rumput,
gereja sebagai persekutuan/orang, antar warga jemaat
juga seringkali muncul konflik seperti iri karena tidak
dipilih sebagai majelis, dihakimi karena jarang ibadah,
tidak bersedia sebagai panitia, tukang kritik yang tidak
konstruktif,
dll.31Kemungkinan
lain
juga
konflik,akarnya adalah gengsi, pertentangan antar
26

Catatan Penelitian Lapangan 04
Catatan Penelitian Lapangan 05
28
Band. Catatan Penenlitian Lapangan, 01, 02, 03, 04, 05
29
Catatan Penelitian Lapangan 01
30
Catatan Penelitian Lapangan 02
31
Catatan Penelitian Lapangan 03
27
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keluarga dan ada pula propokasi dari stakeholder yang
berkepentingan untuk mewujudkan kepentingan
kelompok atau pribadi.32
Hawa nafsu yang lama dapat muncul dalam kehidupan
berjemaat, dan hal itu dapat menjadi masalah.33
Secara filosofi dan teologis, karena manusia pada
dasarnya berdosa maka setiap jenis konflik (yang
berdampak negatif dan mendatangkan ketidakadilan
dan membuat kerugian) pada dasarnya adalah dosa. 34
Dosa menjadi akar timbulnya konflik. Bahkan tidak
adanya orang berhikmat menimbulkan parahnya
konflik di jemaat Korintus. Rasul Paulus berusaha
mengintervensi jemaat dan menyatakan kerasulannya
dengan tegas memberi nasihat kepada jemaat
Korintus.35
Semestinya sebagai orang yang sudah menerima
anugerah penyelamatan Allah dan karunia Roh Kudus,
Jemaat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan
yang terjadi diantara mereka secara internal. Orangorang percaya harus memiliki nilai unggul
dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya
dalam menyelesaikan suatu masalah dengan
mengandalkan hukum kasih. Secara negatif, tindakan
meminta pengadilan umum untuk menyelesaikan
persoalan yang terjadi di dalam Jemaat Korintus

32

Catatan Penelitian Lapangan 04
Catatan Penelitian Lapangan 01
34
Catatan Penelitian Lapangan 03
35
Catatan Penelitian Lapangan 04
33
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merupakan kesaksian buruk Jemaat terhadap orangorang yang belum percaya. 36
4.1.2.6. Sangat diperlukan orang berhikmat sangat perlu dalam
mengatasi dan menyelesaikan konflik. Kriteria
berhikmat yaitu kudus, benar, adil dan beriman masih
bersifat agak abstrak dalam menghadapi berbagai
konflik yang ada.37
4.1.2.7. Rekonsiliasi adalah wujud penghayatan atas karya
rekonsiliasi yang sudah Allah kerjakan antara diri-Nya
dengan manusia berdosa melalui Yesus Kristus. 38
Karena rekonsiliasi juga menunjukan bahwa kita
berhikmat: kudus, adil, benar dan beriman kepada
Allah dalam Kristus Yesus. 39
4.1.3. Tema Umum
Interpretasi data atau pembahasan terhadap hasil analisis
tema antara lain:
4.1.3.1.
Ketika mengamati interaksi antarpihak yang
berkonflik dan menggali lebih dalam dinamika
konfliknya, beberapa tema terus bermunculan. Tema
tersebut secara eksplisit disebut sebagi isu konflik. Pada
kesempatan lain menjadi latar belakang konflik, berperan
sebagai faktor yang secara diam-diam berpengaruh.
Penyelesaian
konflik
pada
akhirnya
akan
mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh, dan
mengklarifikasi ide-ide yang berhubungan faktor tersebut
serta menentukan tindakan yang penting untuk
dilakukan.
36

Catatan Penelitian Lapangan 02,05
Catatan Penelitan Lapangan 03
38
Catatan Penelitian Lapangan 05
39
Catatan Penelitian Lapangan 03
37
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Definisi
konflik
dapat
diartikan
sebagai
sikap
salingmempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua
kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam
upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam
posisi oposisi, bukan kerjasama.
Konflik dapat berupa perselisihan dan adanya ketegangan
hingga munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak
atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara
kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak
yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan
pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing masing.
4.1.3.2.
Perlu peningkatan diri dalam mempelajari hal-hal
yang berkaitan dengan majamen konflik dan
kepemimpinan. Hal ini bisa diaplikasikan dengan baik
dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab.
Untuk itu perlu waktu, tenaga dan kemauan untuk latihan
terus menerus.
4.1.4. Tema Khusus
4.1.4.1.
Menurut para informan, Ranah perkara berbeda,
maka prosedurnya berbeda. Karena itu sebaiknya hal-hal
gerejawi cukup diselesaikan dengan prinsip dan aturan
gerejawi. Pengadilan negeri sebagai sarana penyelesaian
konflik bisa dilakukan sebagai jalan akhir, walaupun cara
ini akan menjadi isu sensitif dan negatif bagi gereja.
Menurut Paulus, jalan pengadilan sebagai ciri tidak
berhikmat.
Di GKE upaya ini memang beberapa kali terjadi,
kendatipun hasil akhir sama-sama menelan pil pahit. Dibeberapa
gereja lain, banyak kasus yang dibawa kepengadilan, khususnya
terkait korupsi uang gereja yang besar atau konflik pada
perebutan jabatan ditingkat sinode. Bisa saja tetapi semaksimal
17
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mungkin dan diselesaikan antar Jemaat di dalam gereja. Kecuali
masalah kriminal atau pidana, itupun jika dapat diselesaikan di
dalam Jemaat juga lebih baik.
Menurut informan, mengatakan bahwa tergantung apa
konflik dan akarnya, sebab ada saja yang memang memerlukan
Pengadilan
Negeri
atau
Pengadilan
Umum
untuk
menyelesaikannya, baik yang menyangkut masalah kasus
perdata maupun pidana. Sementara untuk konflik yang berkaitan
dengan persoalan gerejawi dan berkaitan dengan pejabat
gerejawi, maka penyelesaiannya semestinya dilakukan dengan
secara internal di dalam Gereja.
GKE sendiri sudah memiliki perangkat hukum untuk
mengatur dan menyelesaikan masalah(Misalnya Tata Gereja dan
Perautran-peraturan GKE). Setiap warga dan pejabat gereja
GKE harus menjadikan hikmat Allah sebagai jiwa dalam
menyelesaikan setiap konflik gereja yang terjadi dikalangan
warga dan pejabat gerejawi GKE. Setiap tindakan menjadikan
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum sebagai tempat untuk
menyelesaikan konflik gerejawi adalah wujud kesaksian buruk
dan mempermalukan GKE dan mempermalukan Allah yang
GKE Imani.
Secara teologis atau Alkitabiah Gereja adalah persekutuan
orang-orang yang dipilih, dipanggil dan ditempatkan di dunia ini
untuk melayani Allah dan melayani manusia. Gereja adalah
umat Allah yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada
terang-Nya yang ajaib untuk memberitakan perbuatanperbuatan-Nya yang besar(bnd 1 Ptr. 2:9). Dengan demikian
maka hakikat Gereja sepanjang masa merupakan umat yang
terpilih dan tugas utamanya adalah untuk melayani Allah dan
melayani manusia. Apakah mungkin bila gereja selalu dihadang
oleh konflik? Bila demikian maka pergumulan gereja adalah
18
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harus menghadapi konflik dan menyelesaikannya, sebab kalau
tidak dapat diselesaikan maka akan menghalangi tugas dan
tanggungjawab gereja untuk dapat melayani Allah dan melayani
manusia di dunia.Dengan demikian persoalan konflik di GKE
apakah diselesaikan secara internal atau dengan menggunakan
pengadilan sama-sama buruknya, sebab akan menghalangi tugas
GKE untuk melayani Allah dan umatNya.
4.1.4.2.
Tidak menemukan orang berhikmat di GKE.
Perlu mempersiapkan orang berhikmat dan membentuk
tim khusus yang menolong mereka yang berkonflik. Tim
itu adalah orang-orang yang netral dan tidak terkait
dengan konflik. Orang-orang Kudus dan berhikmat
dalam gereja berperan optimal mencari jalan keluar yang
adil, kasih, mengampuni, memaafkan, minta maaf.
Memang ada orang berhikmat di GKE jika kontestasi
egosnetrisme diredam dan prinsip gengsi dikubur.
Apabila definisi hikmat sesuai dengan menurut 1 Korintus
6:1-11, maka tidak mudah untuk mendapatkannya di GKE,
sebab dengan demikian maka para pemimpin harus berarti
pimpinan yang beriman penuh kepada Allah, adil kudus dan
benar, atau bisa diperkaya bahwa hikmat juga mengedepankan
kasih persaudaraan diatas segalanya, berjiwa mengampuni,
melayani, sedia berkorban, taat menginjili dan meyakini bahwa
hanya Allah hakim satu-satunya yang adil, maka sulit orang
GKE yang berhikmat, walaupun mungkin ada., Pasti ada. Tetapi
belum pernah menemukan orang berhikmat tersebut.
4.1.4.3.
Rekonsiliasi sangat diperlukan di GKE, sebaga
jalan yang baik, Penyelesaian konflik yang tuntas
berujung pada rekonsiliasi. Sebab rekonsiliasi dapat
memulihkan hubungan yang sudah retak atau pecah,
tetapi sekali lagi tidak terburu-buru atau mendesak
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mereka yang berkonflik untuk segera damai secepatnya.
Konflik yang mengarah pada kekerasan sebaiknya segera
diredamkan. Rekonsiliasi Pastoral menjadi pilihan
pertama orang berhikmat, bukan pengadilan, bukan adu
fisik, bukan perang mulut, bukan disiplin gereja.
Rekonsiliasi diperlukan sebab rekonsiliasi dapat
memulihkan hubungan yang sudah retak atau pecah,
tetapi sekali lagi tidak terburu-buru atau mendesak
mereka yang berkonflik untuk segera damai secepatnya.
Konflik yang mengarah pada kekerasan sebaiknya segera
diredam. Rekonsiliasi merupakan keharusan untuk
dilakukan bagi yang berkonflik di GKE.
Mengapa ada Konflik dalam gereja, karena mereka adalah
kumpulan orang berdosa yang disatukan dalam satu organisasi.
Gereja merupakan kumpulan orang-orang yang terus menerus
mengalami proses pengudusan hingga mencapai tahap yang
sempurna, ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kalau begitu
persoalannya adalah bagaimana mengelola konflik dalam gereja
dengan baik, tepat dan benar sehingga semua anggota gereja
dapat menikmati kasih Kristus dan saling berbagi kasih itu
sehingga bisa terus bertambah, bertumbuh dan berbuah. Konflik
yang dikelola dengan baik pasti produktif bagi pribadi maupun
kelompok dan organisasi, sebaliknya konflik yang tidak dikelola
dengan baik bahkan disepelekan atau diabaikan pasti kontra
produktif. Memperbaiki relasi. Pasca penyelesaian masalah
harus diikuti dengan memperbaiki hubungan antara pihak yang
berkonflik untuk memulihkan luka batin, kebencian dan
dendam. Ini yang disebut sebagai rekonsiliasi, dimana pihak
yang berkonflik duduk bersama, membuka hati dan saling
memaafkan dan akhirnya menerima satu sama lain dan tidak ada
diksi „menang-kalah‟.
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5. Analisis Terhadap Temuan Khusus Penelitian
5.1. Para Informan menjelaskan apa yang menjadi penyebab
terjadinya konflik. Hawa nafsu yang lama dapat muncul
kehidupan berjemaat dan hal itu dapat menjadi pemicunya.
Secara filosofi dan Teologis, karena manusia pada dasarnya
berdosa maka setiap jenis konflik (yang berdampak negatif
dan mendatangkan ketidakadilan dan membuat kerugian)
pada dasarnya adalah dosa. Beberapa sikap dan praktek
kerohanian warga Jemaat dan pimpinan GKE merupakan
cerminan 1 Korintus 6:1-11.
Pimpinan GKE juga ada yang kurang berhikmat misalnya
penyelesaian konflik dengan melibatkan orang luar (Pengadilan
atau pemerintah Ay 1,5). Nampaknya akar konflik di GKE
sebagai tanda orang berdosa. Bahkan tidak adanya orang
berhikmat menimbulkan parahnya konflik di Jemaat Korintus.
Rasul Paulus berusaha mengintervensi Jemaat dan menyatakan
kerasulannya dengan tegas memberi nasehat kepada Jemaat
Korintus
Agak sulit untuk memastikan kesamaan atau perbedaan
tingkat kerohanian warga dan pemimpin GKE dibandingkan
dengan Jemaat dan para pemimpin di Jemaat Korintus. Namun
demikian, khususnya berkaitan dengan konflik yang terjadi di
Resort/Jemaat tertentu, mungkin saja tingkat kerohanian warga
dan para pemimpin GKE kurang lebih sama dengan warga dan
pemimpin Jemaat Korintus. Disamping itu kehidupan
kerohanian yang matang dan berhikmat. Namun perlu “jalan
panjang” untuk mendapatkan orang-orang seperti itu. Hanya
Tuhan yang tahu.
Melihat konflik dalam pemahaman dosa manusia. Dosa
selalu mengintip dalam setiap konflik, dimana membuat konflik
menjadi sesuatu yang menghancurkan persekutuan. Konflik itu
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tidak selamanya dosa, tetapi konflik yang tidak dikelola
memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat menjadi
berdosa. Melihat konflik dalam pemahaman penebusan Kristus,
di mana dengan kuasaNya Kristus melakukan rekonsiliasi antara
manusia berdosa dengan Allah.40 Konflik di GKE dengan
demikian harus dilihat pada satu sisi sebagai tanda orang
berdosa yang dapat menghancurkan bila tidak dikelola dengan
penuh hikmat. Namun disisi lain, konflik harus dilihat dalam
perspektif penebusan Kristus, untuk sampai pada rekonsilisasi
yang sejati.
5.2. Menurut para informan, mereka berpendapat untuk
menyelesaikan masalah di gereja sebagai berikut. Sebaiknya
perkara-perkara dalam Jemaat cukup diselesaikan melalui
cara-cara/aturan dalam gereja. Jangan dibawa keluar. Sebab
mereka akan diadili dengan norma-norma yang tidak seiring
dengan norma-norma yang tidak seiring nilai-nilai iman.
Apabila pengadilan menjadi sarana untuk menyelesaikan
konflik, maka Pimpinan GKE dikategorikan tidak/kurang
berhikmat sebab dengan melibatkan pengadilan (Orang
luar-pemerintah ay 1, 5). Maka mengindikasikan bahwa
pimpinan GKE kurang berhikmat atau tidak ada
orang/pendeta/pimpinan GKE yang berhikmat. Pengadilan
bukanlah sarana penyelesaian masalah atau konflik yang
tepat di GKE, tetapi sebaiknya dapat diselesaikan secara
internal. Menurut Paulus, apa yang dilakukan oleh jemaat
adalah merupakan kesalahan dan dosa. Juga terlalu hina
bagi orang Kristen di Korintus, perselisihan yang terjadi
diantara orang Kristen Korintus harus diselesaikan di
hadapan orang kudus, yaitu orang-orang saleh didalam
40

Sudianto, Judul Disertasi (Batu Malang: i-3, 2019), Bab II., 32.
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Jemaat Tuhan.41 Disamping bertentangan dengan nilai iman
cara Jemaat dan pemimpin GKE menggunakan pengadilan
juga merupakan tindakan yang hina, kesalahan dan dosa.
5.3. Menurut para informan, Penyelesaian konflik di GKE,
berdasarkan nasehat Paulus yang terdapat dalam Surat
Korintus ini, sebaiknya sebagai berikut. Penyelesaian
internal, mengikuti mekanismeberujung dan menyertakan
orang-orang berhikmat, serta bermuara rekonsiliasi. Perlu
ada pihak-pihak yang rela mendampingi kedua kubu sampai
ada kesepakatan yang benar-benar adil untuk kedua kubu.
Lebih tajam lagi dan nampaknya lebih bijaksana informan
yang lain menegaskan bahwa sebaiknya penyelesaian konflik
yang konstruktif di GKE sebaiknya menggunakan prinsip winwin solution, tidak ada yang merasa kalah dan tertindas.
Konstruktif berarti keadilan dan kebenaran di atas segalagalanya. Sebisa-bisanya penyelesaian masalah gereja dengan
cara pastoral dengan menggali berbagai masalah bersama dan
menyelesaikan secara bersama. Pun jika diterapkan disiplin
gerejawi, maka sebisanya menurut peraturan GKE. Dalam hal
ini GKE harus mempersiapkan dan melengkapi semua peraturan
dan pedoman seperti mekanisme keluhan agar memiliki prinsip
dan hukum yang jelas. Dalam kontek Gereja informan lebih
senang menggunakan istilah konstrukif pastoral. Dalam proses
penyelesaian konflik secara konstruktif pastoral ini pasti perlu
langkah dan metode yang lebih ilmiah(logis dan
sistematis).Apabila langkah demikian dapat dilakukan secara
internal maka akan berujung pada rekonsiliasi. Perselisihan yang
terjadi diantara orang Kristen Korintus harus diselesaikan di
hadapan orang kudus, yaitu orang-orang saleh didalam Jemaat
41

Bab II., 60
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Tuhan.42 Bagi orang Yahudi perselisihan akan diatasi secara
kekeluargaan daripada semangat hukum, dengan kata lain orang
Yahudi melarang mencari keadilan dalam hukum di pengadilan
non-Yahudi. Mereka samasekalitidak mengenal pengadilan
untuk menyelesaikan segala perselisihan. 43Nampaknya dalam
kontek GKE mekanisme internal dan jalan musyawarah perlu
digiatkan lagi untuk menyelesaikan masalah internal GKE.
Dengan demikian tidak ada ruang bagi pengadilan untuk
memutuskan perkara di GKE.
5.4. Menurut para informan, Orang-orang Kudus dan berhikmat
dalam gereja berperan optimal mencari jalan keluar yang
adil, kasih, mengampuni, memaafkan, minta maaf.
Diperlukan orang-orang yang berhikmat yang tidak
memihak salah salah satu kelompok dapat menjadi
penengah yang baik. Masalahnya di era-posmo sangat
jarang tersedia orang yang demikian.
Perlunya orang berhikmat di GKE untuk menyelesaikan
masalah, karena orang-orang berhikmat ini pasti tidak akan
mencari siapa yang benar atau salah, menang atau kalah, dari
setiap masalah yang muncul. Lebih lanjut dan penandasan yang
lebih konkrit lagi dalam kontek GKE maka orang berhikmat dari
kontek jemaat Korintus supaya diterjemahkan dengan lebih jelas
dalam kontek GKE dan masa kini. Kriteria berhikmat yaitu
kudus, benar, adil dan beriman masih bersifat abstrak dalam
menghadapi berbagai konflik yang ada.
Dengan demikian maka menurut informan nantinya
persoalan-persoalan internal yang terjadi jemaat, baik antara
warga Jemaat maupun hal-hal yang berkaitan dengan pejabat
42
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gerejawi, diselesaikan tuntas internal Gereja. Untuk
memungkinkan hal tersebut dilakukan, diperlukan orang-orang
yang berhikmat. Untuk itu Paulus menyampaikan pertanyaan
retorik,“Tidak adakah orang yang berhikmat di antara kamu?”
Jelas ini dikatakan Paulus untuk memalukan mereka, merupakan
suatu sindirian yang menyengat terhadap lagak orang Korintus
sebagai orang berhikmat.44 Kebutuhan orang berhikmat di GKE,
menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh warga dan pemimpin
GKE melakukan otoktirik, ternyata selama ini tidak yang
berhikmat namun seolah-olah berhikmat.
5.5. Belajar saling mengalah, memaafkan, berdamai, rendah
hati, tidak merasa benar sendiri. Jemaat sangat perlu
rekonsiliasi agar Jemaat dipulihkan. Mereka yang salah
tidak dihina dengan semena-mena. Mereka yang benar
dapat mengampuni dan saling memaafkan.
Untuk dapat mewujudkan rekonsiliasi, maka sifat hambalah
yang harus dihayati, sebab untuk dapat menjalani kehidupan
bergereja sehingga dapat mejadi gereja yang dapat menjalani
tugas untuk memuliakan Allah dan melayani sesama adalah
dengan mengambil posisi sebagai seorang hamba, walaupun
sama sekali tidak menepatkan yang lain sebagai tuan. Karena
tuan dari segenap orang yang telah dipilih menjadi gereja adalah
Tuhan Yesus. Namun apakah benar demikian kehidupan
seorang yang telah dipilih oleh Allah atau gereja itu.45
5.6. Menurut para informan, mencari keadilan dalam menangani
konflik iman atau indoktrinasi tidak mungkin diselesaikan
di Pengadilan, sebab pengadilan di Korintus waktu itu,
yakni orang-orang yang tidak seiman. Situasi demikian
44
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Bab II., 62-63
Bab II., 35
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dapat dibendung oleh Paulus, supaya tidak menggunakan
pengadilan karena Paulus sendiri adalah seorang tokoh
Kharismatis. Cara menyelesaikan masalah dengan
menggunakan pengadilan bukanlah cara yang datang dari
Allah, Cara demikian merupakan cara dunia. Apabila tidak
menggunakan pengadilan maka cara demikian berasal dari
Allah, sebab Hikmat itu sendiri justru datang dari Allah.
Tersirat dari ayat 5-6, bahwa tidak ada masalah yang tidak
bisa diselesaikan dengan jalan damai melalui mekanisme
penyelesaian internal. Paulus menyayangkan ekspresi emosional
mereka yang tidak percaya dengan mekanisme penyelesaian
damai internal, lalu pergi mencari pembelaan diri dengan
membawa masalah ini ke ranah pengadilan negara pada waktu
itu. Paulus menyesalkan dan menggugat sikap ceroboh ini.
Baginya, masih ada orang-orang berhikmat dari internal jemaat
yang patut diminta dan didengar pandangannya. Sebab bila
prosedur ini lebih dulu ditempuh, maka yang diutamakan dari
pihak berkonflik adalah kesediaan membuka diri untuk
introspeksi, kerelaan untuk meredam emosi diri, keikhlasan
untuk menekan egosentrisme, sehingga terbuka pintu
rekonsiliasi. Yang diutamakan dalam penyelesaian konflik
internal bukanlah siapa yang benar siapa yang salah, tetapi
sampai di titik ini ternyata kita semua menjadi orang-orang yang
merugi karena kesombongan dan egoisme diri sendiri. Jika saja
kesadaran ini lebih dulu dipikirkan dan dijadikan prioritas
bersama, maka konflik itu benar-benar tuntas paripurna, sebab
sampai pada tataran rekonsiliasi – pihak-pihak bertikai benarbenar berdamai, benar-benar sadar kesalahan yang telah
diperbuat lalu meninggalkan cela dan dosa itu, dan tidak
mengingat-ingat lagi kesalahan itu, sehingga harmoni hidup
persekutuan bersama ke depannya menjadi optimis. Tidak ada
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dendam, tidak ada yang merasa menang dan yang lain merasa
kalah.
Paulus menghendaki agar Jemaat Korintus menghayati
kehidupan, baik untuk kehidupan keagamaan maupun
kemasyarakatan, sebagai orang-orang yang sudah menerima
anugerah penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu,
semestinya Jemaat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan
yang terjadi di antara mereka secara internal. Orang-orang
percaya harus memiliki nilai unggul dibandingkan dengan
masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan suatu masalah
dengan mengandalkan hukum kasih. Secara negatif, tindakan
meminta pengadilan umum untuk menyelesaikan persoalan yang
terjadi di dalam Jemaat Korintus merupakan kesaksian buruk
Jemaat terhadap orang-orang yang belum percaya.
Karena itu menurut Paulus, orang Kristen yang telah
memiliki kasih Kristus, akan lebih baik menderita daripada
harus mencoba membuat orang lain menderita. Melakukan
pembalasan itu berarti sangat tidak kristiani.Nampaknya Jemaat
Korintus belum memiliki kasih Kristus, karena kasih Kristus
justru lebih baik menderita daripada harus mengadukan konflik
kepengadilan.
5.7. Para informan mengatakan bahwa orang berhikmat adalah,
Orang-orang berhikmat adalah orang-orang yang sudah
mendapat karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang
Kristen atau Jemaat di Korintus mestinya menjadi murid
Yesus, meniru Yesus. Sebab sebagai seorang yang
berhikmat, hikmat itu tidak dari manusia melainkan dari
Allah. Seperti Salomo meminta hikmat dari Allah bukan
meminta yang lain. Sebab orang berhikmat memilih cara
pendekatan menyelesaikan konflik yang lebih lembut,
menyentuh hati karena investigasi dan verifikasi konflik
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melewati percakapan dari hati ke hati, sehingga diperoleh
akar masalah yang sebenarnya. Jadi ada pola percakapan
dari hati ke hati yang berjenjang, melalui percakapan
dengan tiga orang, empat orang dan seterusnya. Dampaknya
pihak berperkara bukan dihakimi, justru ia menjadi pihak
utama yang menyelesaikan konflik internal. Sedangkan
orang berhikmat bertindak sebagai mediator. Di sinilah
keunggulan cara penyelesaian orang berhikmat daripada
pengadilan. Karakteristik penyelesaian konflik yang
ditempuh orang berhikmat dengan cara yang ditempuh
pihak pengadilan sama sekali berbeda dan kontradiktif.
Pilihan penyelesaian melalui orang berhikmat bersifat
paripurna-rekonsiliatif
Teks-teks I Kor 6:1-11 memberikan informasi
(pengetahuan) bahwa orang berhikmat (dari Allah) adalah kudus
(ay. 2, 9-11), adil (ay. 6), benar (11) dan beriman kepada Allah
dalam Kristus Yesus (11). Dengan kriteria hikmat tersebut orang
berhikmat dipastikan mampu menyelesaikan segala konflik
karena keputusannya kudus, adil, benar dan memuliakan Allah.
Contoh pemimpin berhikmat yaitu Paulus; ketika terjadi
perselisihan antar golongan Kristen (dan pimpinannya) dengan
Kristen lainnya, Paulus dengan hikmatnya mengatakan bahwa
yang terpenting bukan yang menanam dan menyiram tetapi
Allah yang memberi pertumbuhan.
Diperlukannya
orang-orang
berhikmat
dalam
menyelesaikan konflik di Jemaat Korintus, karena atas dasar
hikmat itulah persoalan-persoalan yang terjadi dalam Jemaat
bisa diselesaikan. Hikmat yang dimaksud, bukan hikmat yang
disediakan oleh dunia, melainkan yang disediakan oleh Allah
melalui Roh Kudus. Merupakan suatu ironi ketika jemaat
Korintus menganggap mereka sebagai orang-orang berhikmat,
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bahkan jemaat Korintus dari kalangan atas yang memiliki
pengetahuan tentang hukum sangat tinggi, telah menganggap
diri mereka paling berhikmat, namun mereka tidak mampu
menyelesaikan perkara yang ada. Untuk memperoleh hikmat
samasekali tidak boleh menganggap diri sebagai orang yang
berhikmat, karena hikmat justru tidak datang dari kedirian
manusia namun berasal dari Allah melalui anakNya Tuhan
Yesus Kristus.
5.8. Menurut para informan, Rekonsiliasi sangat diperlukan oleh
Jemaat secara Internal. Tersirat dari ayat 5-6. Paulus
menegaskan perbedaan yang kontras antara penyelesaian
lewat pengadilan yang disebut orang lain dan tidak percaya
dengan orang-orang berhikmat yang sejatinya tersedia di
dalam persekutuan jemaat Korintus sendiri. Karena
perbedaan itu, Paulus menyayangkan kecerobohan mereka
yang lebih memilih konflik jemaat diselesaikan lewat
pengadilan. Penyelesaian yang menghakimi, sifatnya hitamputih, benar-salah, dan tidak bermuara pada aksi
rekonsiliasi. Menurut Paulus penyelesaian pengadilan tidak
tuntas, karena menyisakan dendam, amarah, dan
menajamkan sikap egosentrisme. Dari sinilah Paulus
mengeritik pilihan yang keliru, dan mendorong jemaat
Korintus segera beralih dan mengutamakan penyelesaian
mekanisme internal yang lebih mengedepankan prinsip
rekonsiliasi untuk menuntaskan konflik internal.
Dalam teks tidak dijelaskan langsung tentang rekonsiliasi
konflik, namun berbagai catatan teks menunjukan bahwa konflik
yang terjadi harus diselesaikan dan cara yang ditawarkan teks
yaitu bersandar kepada orang berhikmat yang keputusannya adil
dan setara kepada semua pihak. Cara yang baik dan benar dalam
menyelesaikan konflik di Jemaat Korintus adalah mengandalkan
29

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

hikmat yang dikaruniakan oleh Allah melalui Roh Kudus yang
dikaruniakan kepada orang-orang yang memimpin Jemaat dan
kepada anggota Jemaat secara umum. Karena itu, upaya
rekonsiliasi harus dilakukan dan mestinya menjadi satu-satunya
jalan yang ditempuh. Hikmat yang Allah karuniakan itu,
misalnya diwujudkan dalam kesediaan untuk saling mengasihi,
kesediaan merendahkan diri, kesediaan saling mengampuni,
serta kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya Hakim bagi
semua.
Proses rekonsiliasi dapat dilakukan, setelah konflik dapat
ditangani dengan seksama, mulai dicari akar penyebabnya lalu
kemudian ditangani dengan seksama. Setiap orang atau
golongan yang bertikai selanjutnya harus dilakukan rekonsiliasi.
Maksudnya segala luka yang telah dialami akibat konflik,
perlahan-lahan untuk disembuhkan. Dengan demikian
rekonsilisasi hanya dapat dilakukan bila ada hikmat dari Allah,
melalui rekonsiliasi maka terjadi perdamaian antara yang
bertikai. Bahkan terjadi penyembuhan dari luka batin yang
diakibatkan dari konflik yang terjadi.
6. Model penyelesaian konflik di GKE berdasarkan Surat 1
Korintus 6: 1-11
6.1. Tidak Menggunakan Pengadilan
Perkara internal jemaat GKE seharusnya tidak diseret ke
ranah hukum postif negara dengan jalur pengadilan. Informan
percaya, pihak pengadilan, bahkan sebelumnya di tingkat
penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dan kejaksaan,
mereka mengingatkan sebaiknya ditempuh mekanisme
penyelesaian internal GKE. Apalagi kalau perkara ini
diteruskan, lebih untuk mempertahankan gengsi dan harga diri
pribadi, maka justru akan bernilai janggal dan aneh menurut
pandangan publik. Timbul pertanyaan, apakah tidak ada lagi
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orang tua, orang bijaksana yang dapat dimintai perhatian dan
aksi mediasinya sehingga konflik ini tidak meluas dan bermuara
pada penyelesaian yang rekonsiliatif?Adanya peraturan GKE,
Tata gereja GKE, dan perangkat kemajelisan yang semuanya
berasal dari pemahaman dan penjabaran Alkitab, maka
semestinya semua itu menjadi komponen yang melengkapi
proses resolusi-rekonsiliasi internal GKE. Jadi semestinya
pilihan utamanya bukan menyerahkan penyelesaiannya kepada
pengadilan.
Di dalam I Kor 6:1-11 mengindikasikan bahwa konflik
dalam tubuh gereja atau persekutuan Kristen meniadakan
keterlibatan pihak ketiga atau orang tidak beriman kepada
Kristus. Jadi jelas bahwa konflik GKE tidak boleh diselesaikan
dengan melibatkan pengadilan (orang luar atau pemerintah – ay.
1, 5).
Dengan pengadilan juga mengindikasikan bahwa
pimpinan GKE kurang berhikmat atau tidak ada
orang/pendeta/pimpinan GKE yang berhikmat.
Untuk konflik yang berkaitan dengan persoalan gerejawi
dan berkaitan dengan pejabat gerejawi, maka penyelesaiannya
semestinya dilakukan secara internal di dalam Gereja. GKE
sendiri sudah memiliki perangkat hukum untuk mengatur dan
menyelesaikan berbagai masalah (mis. Tata Gereja dan
Peraturan-Peraturan GKE). Setiap warga dan pejabat gerejai
GKE harus menjadikan hikmat Allah sebagai jiwa dalam
menyelesaikan setiap konflik gerejawi yang terjadi di kalangan
warga dan pejabat gerejawi GKE. Setiap tindakan menjadikan
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum sebagai tempat untuk
menyelesaikan konflik gerejawi adalah wujud kesaksian buruk
dan mempermalukan Gereja GKE dan mempermalukan Allah
yang GKE imani.
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Berdasarkan data yang disampaikan oleh para informan,
maka penyelesaian yang menggunakan hikmat akan melahirkan
cintakasih di GKE, sebagai wujud dari kerendahan hati dan nilai
pertobatan, seperti yang Paulus sarankan dan kehendaki untuk
dilakukan oleh Jemaat Korintus. Disamping itu pula ada banyak
perselisihan yang dialami oleh jemaat Korintus, untuk itu Paulus
berupaya membimbing jemaat untuk dapat mengatasi persoalanpersoalan yang ada dengan mengedepankan bahwa semuanya
Tuhanlah yang paling utama sebab hanya Tuhanlah yang
memberi pertumbuhan pada Jemaat Korintus, bukan Appolos
bahkan Paulus sendiri pun tidak (1 Korintus 3:6.) Pernyataan
Paulus nampaknya dinyatakannya dengan penuh kesadaran tidak
hanya sekedar pernyataan basa-basi, namun sekaligus untuk
menujukkan kerendahan hatinya sebagai seorang yang betulbetul telah mengalami pertobatan. Bahwa hidupnya sepenuhnya
untuk memuliakan Allah,
oleh karena itu pula Paulus
memberikan teladan bagi Jemaat supaya dapat menyelesaikan
banyak perselisihan yang terjadi antar mereka, seperti hikmat
yang dimiliki oleh Paulus.
6.2. Penyelesaian Konflik Gereja Diselesaikan di dalam
Gereja
Konflik gereja sebaiknya diselesaikan olehorang-orang
yang berhikmat dan bagi yang berkonflik dalam gereja
sebaiknya dapat mengambil jalan menderita dan dirugikan (1
Kori,6:7) bukan sebaliknya merasa benar dan menjadikan
pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, padahal
cara demikian menujukkan kekalahan (1 Kor. 6:7).
Dengan menyerahkan perkara itu kepada seseorang di
dalam jemaat untuk diselesaikan: “Tidak adakah seorang di
antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkaraperkara dari saudara-saudaranya? (ay. 5) Kamu yang
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menganggap dirimu sangat berhikmat dan berpengetahuan, yang
begitu membangga-banggakan karunia-karunia dan anugerah
luar biasa yang kamu miliki. Tidak adakah seorang di antara
kamu yang layak untuk melakukan pekerjaan ini? Tidak adakah
yang cukup berhikmat untuk menghakimi perselisihan ini?
Haruskah sesama saudara bertengkar, dan hakim yang tidak
mengenal Allah menghakimi, di dalam suatu jemaat yang begitu
terkenal dengan pengetahuan dan hikmatnya seperti kalian?
Merupakan suatu aib bagi kamu bahwa banyak pertengkaran
terjadi di antara kalian, dan tidak ada seorang pun dari antara
kamu yang berhikmat dapat menengahi dan mencegahnya.”
Orang-orang Kristen sama sekali tidak boleh melakukan
gugatan hukum sebelum semua upaya damai telah dicoba
dengan hasil yang sia-sia. Orang Kristen yang bijaksana sedapat
mungkin mencegah timbulnya pertengkaran dan tidak
menyerahkan
begitu
saja
keputusan
perkara
yang
dipertengkarkan kepada pengadilan, khususnya untuk perkaraperkara biasa yang sangat tidak berarti. Pada bagian ini, pihak
yang berkonflik dapat ditangani dengan cara meminta nasehat
kepada orang yang berhikmat dan melakukan rekonsiliasi dan
hidup dalam damai sebagai sesama orang percaya.
6.2.1. Hikmat
Orang berhikmat itu kedudukannya vital dalam resolusi
konflik internal. Tanpa mereka, atau jikapun mereka ada tetapi
eksistensinya tidak dianggap penting sehingga sering diabaikan
kontribusinya untuk penyelesaian konflik jemaat, maka dampak
konflik bisa semakin berkembang dan meluas. Sentimen dan
sensitivitas diri yang bertikai semakin meruncing. Situasi
semakin chaos. Pilihan jalur pengadilan untuk menyelesaikan
perkara semakin diutamakan. Dalam konteks ini jemaat sendiri
semakin merugi. Rugi waktu, perhatian, tenaga, dana, dan
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marwah gereja jadi merosot di mata publik. Gereja seharusnya
menjadi komunitas yang saling melengkapi dan memberkati,
kini sungsang hadir lebih garang dan latah membawa persoalan
internal gereja ke wilayah hukum positif dengan jalur
pengadilan. Karena itu, keberadaan orang-orang berhikmat
sudah seharusnya tidak sekadar pelengkap struktur kemajelisan
gereja dan bersifat simbolik belaka. Mereka harus difungsikan
perannya justru pada setiap masalah yang timbul dalam internal
gereja. Mereka pasti mengedepankan resolusi konflik internal
dengan jalan santun, ramah, damai, dan sangat peduli mencegah
persoalan menjadi meluas. Mereka pasti mencegah timbulnya
pihak-pihak bertikai menjadi tersakiti. Sebab pihak bertikai
sendiri menjadi bagian integral jemaat, “satu tubuh” yang harus
ditolong untuk keluar dari paparan dosa. Dengan demikian,
orang-orang berhikmat pasti menempuh resolusi konflik internal
dengan jalan damai, bukan menghakimi.
Kriteria atau tanda orang berhikmat menurut 1 Kor 6:111 yaitu kudus, benar, adil dan beriman hanya kepada Allah
maka orang berhikmat di GKE sangat diperlukan, khususnya
dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik di GKE
dengan mengedepankan kekudusan, kebenaran, dan keadilan
berdasarkan iman kepada Allah. Orang berhikmat diperlukan,
yakni agar persoalan atau konflik yang terjadi di dalam Jemaat,
baik yang terjadi antara anggota Jemaat maupun antara anggota
Jemaat dengan Pejabat Gereja atau antara Pejabat Gereja,
diselesaikan secara damai atau secara rekonsiliasi.
Hanya orang-orang percaya yang mengenal keadilan
Allah dan yangsanggup menyelesaikan perselisihan yang terjadi
dalam jemaat. Kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan
konflik di GKE, harus diimbangi dengan sungguh-sungguh
bahwa harus ada orang-orang yangsungguh-sungguh sudah
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mengenal keadilan dari Allah, tanpa pengenalan akan keadilan
Allah tidak akan mungkin ditemukan orang yang berhikmat di
GKE.
Pada ayat 5, yang dimaksud Paulus adalah, cobalah
meminta nasehat atau pertimbangan kepada orang yangbisa
membentuk rencana terbaik dan menggunakan cara terbaik
untuk pelaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
di tengah jemaat.
Dengan menyerahkan perkara itu kepada seseorang di
dalam jemaat untuk diselesaikan: “Tidak adakah seorang di
antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkaraperkara dari saudara-saudaranya? (ay. 5) Paulus menyinggung
jemaat Konrintus yang menganggap diri sangat berhikmat dan
berpengetahuan, yang begitu membangga-banggakan karuniakarunia dan anugerah luar biasa yang kamu miliki. Tetapi untuk
masalah yang sepele ini, tidak ada seorang di antara mereka
yang layak untuk melakukan pekerjaan ini. Seolah-olah tidak
ada yang cukup berhikmat untuk menghakimi perselisihan yang
terjadi.46
Haruskah sesama saudara bertengkar, dan hakim yang
tidak mengenal Allah menghakimi, di dalam suatu jemaat yang
begitu terkenal dengan pengetahuan dan hikmatnya seperti
kalian? Merupakan suatu aib bagi kamu bahwa banyak
pertengkaran terjadi di antara kalian, dan tidak ada seorang pun
dari antara kamu yang berhikmat dapat menengahi dan
mencegahnya.” Orang-orang Kristen sama sekali tidak boleh
melakukan gugatan hukum sebelum semua upaya damai telah
dicoba dengan hasil yang sia-sia. Orang Kristen yang bijaksana
sedapat mungkin mencegah timbulnya pertengkaran dan tidak
46
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menyerahkan
begitu
saja
keputusan
perkara
yang
dipertengkarkan kepada pengadilan, khususnya untuk perkaraperkara biasa yang sangat tidak berarti.47 Hal ini tercetus dalam
pernyataan Paulus pada ayat 7”. Adanya saja perkara di antara
kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan
kekalahan bagi kamu.”
Konflik gereja sebaiknya diselesaikan olehorang-orang
yang berhikmat dan bagi yang berkonflik dalam gereja
sebaiknya dapat mengambil jalan menderita dan dirugikan (1
Korintus 6:7) bukan sebaliknya merasa benar dan menjadikan
pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, padahal
cara demikian menujukkan kekalahan 1 Korintus 1 Korintus
6:7).
6.2.2. Rekonsiliasi
Rekonsiliasi mendorong penyelesaian perkara pada
pilihan jalan tengah. Artinya kedua pihak bertikai bersama-sama
melakukan proses intropeksi diri, berani jujur untuk mengakui
kesalahan diri sehingga masalah ini bermuara jadi konflik
internal, mengutamakan percakapan dari hati ke hati, lalu
mengingatkan mereka hakikat persekutuan dalam Kristus.
Rekonsiliasi menjadi model penyelesaian perkara yang tuntas.
Sebab yang dicari bukan siapa yang salah dan diberi sanksi
hukum. Tetapi secara bersama-sama menemukan akar
masalahnya, lalu melakukan intropeksi diri secara bersama pula,
setelahnya semua pihak secara berani berdamai menyudahi
pertikaian itu, dan tidak mengingat-ingat lagi masalah ini ke
depannya, sehingga jalannya hidup persekutuan menjadi
harmoni.

47
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Rekonsiliasi adalah sebuah tindakan, bukan sekedar
wacana, untuk mengembalikan relasi persaudaraan/persekutuan
atau keadaan menjadi seperti semula atau menjadi lebih baik.
Syarat penting dalam rekonsiliasi adalah nilai persaudaraan,
kesetaraan, keadilan dan saling menghargai sebagai imago Dei.
1 Kor 6 menegaskan bahwa rekonsiliasi yaitu upaya pemulihan
dari perbuatan dosa kepada Allah atas dasar hikmat (kudus,
benar, adil). Karena perbuatan dosa cenderung melibatkan atau
menyakiti sesama (orang lain), maka rekonsiliasi atas hikmat
Allah sangat urgen bagi penyelesaian konflik di GKE.
Rekonsiliasi adalah wujud penghayatan atas karya
rekonsiliasi yang sudah Allah kerjakan antara diri-Nya dengan
manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Rekonsilasi adalah
wujud hikmat Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang
yang mengacu percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian,
maka penyelesaian suatu konflik dengan jalan rekonsiliasi, di
satu pihak, dalah wujud penghayatan iman atas rekonsilasi yang
sudah Allah karuniakan di dalam Yesus Kristus, di pihak lain,
rekonsilasi adalah pembuktian bahwa hikmat Allah ada di
tengah-tengah Jemaat. Pada saat yang sama, penyelesaian
konflik dengan jalan rekonsiliasi, menjadi ujud kesaksian yang
baik dari Jemaat kepada dunia atau masyarakat yang ada di
sekitar dimana Jemaat/Gereja hadir.
Kasih berdamai dan mengampuni merupakan jalan
damai yang baik. Yangmana seharusnya demikian untuk
mencegah dendam.Rekonsiliasi atas dasar hikmat Ilahi sehingga
adil dan setara kepada semua pihak. Rekonsiliasi sangat penting
sebab perkara-perkara yang terjadi di dalam Jemaat sering
menimbulkan luka, bahkan pertentangan dan perpecahan. Dalam
keseluruhan bentuk konflik yang terjadi di Jemaat Korintus,
Paulus menegaskan harus ada upaya untuk melakukan
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rekonsiliasi. Kehidupan Jemaat yang rekonsiliatif merupakan
wujud rekonsiliasi Allah karuniakan melalui Yesus Kristus,
sekaligus merupakan pra-syaratdalam rangka Jemaat Konrintus
melaksanakan tugas panggilannya(Koinonia, Marturia dan
diakonia)
Rekonsiliasi merupakan jalan keluar untuk dapat
menyelesaikan konflik di GKE. Menurut penulis untuk sampai
pada tahap itu harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh semua
pihak yang bertikai, syaratnya adalah kerendahan hati. Sebab
kerendahan hati itu pada orang bukan dan tidak akan pernah
didapat dalam apapun perangkat yang ada di GKE. Kerendahan
hati memang tidak dapat dilembagakan. Kerendahan hati adalah
cara berada dan menanggapi. Kerendahan hati bukanlah peranan
sosial atau sekumpulan tugas-tugas yang telah diprogram
terlebih dahulu.
Pada ayat 11b. Paulus mengingatkan Jemaat bahwa.
Mereka telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Hal
ini untuk membuat jemaat sadar bahwa mereka yang dahulu
hidup dalam dosa, telah diampuni dan diterima oleh Tuhan.
Implikasinya adalah mereka juga harus bisa saling mengampuni.
GKE merupakan gereja yang besar dengan cakupan 100 resort
dan lebih 1000 jemaat dengan lebih dari 324.801 orang anggota
jemaat. Mencegah generalisasi konflik jemaat di Korintus
dengan yang terjadi di GKE, dibutuhkan penelitian khusus.
Namun demikian menjawab pertanyaan ini mendorong untuk
merenung konflik di GKE secara terbatas. Konflik di GKE
masuk dalam kategori tanda orang berdosa. Saat kejahatan yang
diperbuat menjadi tindakan yang dinikmati, lalu suara hatinya
mengingatkan bahwa itu salah dan seharusnya dihentikan dan ia
menyesal, seterusnya membarui hubungan yang sempat rusak
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agar pulih dan harmoni kembali – tetapi nuraninya tidak
digubris, maka kejahatan itu telah menjadi dosa yang
diperbuatnya. Konflik di GKE yang mengalami peningkatan
kompleksitasnya sesungguhnya memperlihatkan keinginan dosa
terus melilit diri pelakunya. Semakin parah saat ia
mempertahankan gengsi egosentrismenya untuk berdamai,
dengan cara menyerahkan mekanisme pengadilan negara untuk
memutus siapa yang benar siapa yang salah.
Praktik hidup berdosa menurut 1 Korintur 6:1-11 yaitu
berlaku tidak adil, melakukan percabulan, menjadi banci,
pemburit, pencuri, dll ( ay. 9-10); dan bagi level tertentu seperti
pemimpin kurang berhikmat misalnya penyelesaian berbagai
konflik dengan melibatkan orang luar (pengadilan atau
pemerintah – ay. 1, 5) juga dikategorikan dosa. Jika ini yang
menjadi indikator orang berdosa maka berbagai konflik yang
terjadi di GKE bisa dikategorikan sebagai tanda orang berdosa.
Adanya benturan-benturan antar anggota Jemaat, dalam
batas-batas tertentu, merupakan hal yang wajar dan lumrah. Hal
ini mengingat perbedaan dalam banyak hal yang ada di kalangan
anggota Jemaat. Namun ketika terjadi suatu konflik dan pihak
yang beronflik tidak mau menyelesaikan konflik secara damai
atau secara rekonsiliasi, maka dosa sudah hadir di sana.
Ikatan kasih bersama harus menjadi semakin kuat di
antara mereka dari pada di antara orang-orang lain. Dan kasih
tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia (Rm. 13:10).
Orang-orang yang mengasihi rasa persaudaraan berdasarkan
asas ini tidak akan pernah menyakiti atau melukai sesama
mereka.
Setelah konflik dapat ditangani dengan seksama, mulai
dicari akar penyebabnya lalu kemudian ditangani dengan
seksama. Setiap orang atau golongan yang bertikai selanjutnya
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harus dilakukan rekonsiliasi. Maksudnya segala luka yang telah
dialami akibat konflik, perlahan-lahan untuk disembuhkan.
6.2.3. Rela Berkorban
Dengan sukarela bersedia menderita ketidakadilan dari
pada menempuh cara tersebut untuk membenarkan diri sendiri.
Paulus menyatakan bahwa, Adanya saja perkara di antara jemaat
Korintus telah merupakan kekalahan bagi mereka. Selalu
merupakan suatu kekalahan bagi salah satu pihak untuk
berperkara di pengadilan, kecuali apabila surat bukti yang ada
memang meragukan dan dengan penuh rasa persahabatan kedua
belah pihak sepakat untuk bersama-sama menyerahkan perkara
itu pada penilaian dari orang-orang yang memiliki pengetahuan
hukum untuk memutuskan. Lebih baik menyerahkan perkara itu
daripada berselisih mengenai hal itu, yang tampaknya terutama
dikecam oleh Rasul Paulus:Mengapakah kamu tidak lebih suka
dirugikan?
Seorang Kristen lebih baik siap menanggung sedikit
penderitaan daripada mengasihani diri sendiri dan
membangkitkan kemarahan orang lain dengan cara berlombalomba mengajukan gugatan hukum. Rasul Paulus menunjukkan
kepada mereka betapa jauhnya mereka dari kemauan
menanggung penderitaan sehingga mereka benar-benar
melakukan ketidakadilan, dan mendatangkan kerugian terhadap
saudara-saudara mereka.48
7. PENUTUP
7.1. Kesimpulan
7.1.1. Konflik di Jemaat Korintus karena terjadi
pengelompokkan pada Apolos, Paulus, Kefas.
Disamping itu karena pengaruh mereka berasal dari
48
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kebiasaan orang Yunani, yang suka menggunakan
pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan
masalah. Orang berhikmat sangat dibutuhkan oleh
Jemaat Korintus untuk menyelesaikan konflik yang
terjadi.
7.1.2. Konfik atau perselisihan yang terjadi di Jemaat
Korintus,
jawabannya
sebagai
berikut:
Penggolongan-penggolongan pada tokoh-tokoh
tertentu yang ada di jemaat Korintus, terutama
kepada Appolos dan Paulus, menjadi akar dari
perselisihan yang terjadi di Jemaat. Konflik yang
terjadi yaitu antar aliran gereja dengan
mengagungkan atau “mentuhankan” pimpinan
gerejanya seperti menyebut aliran (golongan)
gerejanya dengan nama pemimpin seperti Apolos,
Paulus, dan Kefas.
7.1.3. Konflik yang terjadi jemaat Korintus merupakan
konflik iman atau doktrin, karena itu tidak perlu ke
pengadilan. Sebab konflik iman akan diadili dan
pasti disalahkan sebab orang yang mengadili berbeda
imannya. Namun tetap juga yang menjadi sumber
konflik atau perselisihan didasarkan atas perbedaan
kelompok yang ada di Jemaat Korintus.
7.1.4. Konflik di jemaat Korintus bersumber dari masalahmasalah percabulan, penyembah berhala, berzinah,
banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah,
dan penipu. Paulus menyebut masalah-masalah ini
sebagai
dosa
dalam
jemaat
yang
telah
disampaikannya dalam perikop sebelumnya 1
Korintus 5. Paulus melihat masalah ini tidak sepele.
Sebab oknum yang melakukannya sudah sampai
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pada tahap menikmati, sehingga kejahatan ini sulit
untuk dihentikan. Sesungguhnya tidak hanya mereka
yang menjadi korban sasaran kejahatan ini yang
dirugikan, tetapi sejatinya diri pelaku juga ikut
dirugikan, karena dia seakan-akan tidak menjadi
dirinya jika tidak melakukan kejahatan itu. Lebih
jauh kerugian dialami komunitas Kristen yang
dituduh sama saja dengan kebanyakan orang yang
melakukan kejahatan serupa yang berasal dari
kelompok mayoritas non-Kristen. Gereja sebagai
Miniatur Keajaan Allah, karena itu gereja mesti
menampakkan nilai-nilai perdamaian Cinta Kasih,
berupaya untuk mengatasi seluruh konflik internal
dengan bijaksana atau dengan menggunakan hikmat
dari Allah.
7.1.5. Pengelolaan konflik yang harus ditangani dengan
sangat serius, sebab apabila diabaikan atau
disepelekan akan berakibat negatif bagi persekutuan
gerejawi. Dengan demikian maka sangat diperlukan
orang yang berhikmat untuk menyelesaikannya.
7.1.6. Apabila terjadi Konflik didalam gereja maka
berkorelasi dengan adanya krisis kepemimpinan.
Penggunaan pengadilan untuk mencari penyelesaian
konflik yang sebagai indikasi kepemimpinan yang
buruk dan menjadi sesaksian yang buruk pula bagi
orang-orang yang tidak percaya.
7.1.7. Rekonsiliasi yang mendasarkan kepada rekonsiliasi
Allah yaitu Kasih yang sudah Allah nyatakan
menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik
yang terjadi di Gereja.
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7.2. Rekomendasi
Penulisan karya ilmiah ini direkomendasikan kepada:
7.2.1. Warga Jemaat dan Majelis Jemaat GKE Eben Ezer
Siapapun yang berkonflik di Jemaat GKE Eben Ezer supaya
dapat melakukan rekonsiliasi, mengapa hal ini perlu dilakukan
karena konflik yang terjadi dengan menggunakan pengadilan
bukan lagi untuk menyelesaikan masalah. Namun konflik di
Jemaat Eben Ezer pada tingkat bertarung atau Fight. Artinya
sudah pada tahap saling melukai dan menyingkirkan, hanya
dengan cara rekonsiliasi konflik ini dapat dilakukan. Orang yang
bersedia untuk itu, kalau hikmat dari Allah bukan dari
pengertiannya sendiri. Rekonsiliasi yang hanya bersumber dari
kesedian pengorbanan Kristus saja.
7.2.2. Resort GKE Banjarmasin
Resort GKE Banjarmasin, sebaiknya sangat hati-hati dan
harus sangat serius untuk terlibat dalam mengatasi konflik yang
terjadi di setiap Jemaat dalam lingkup pelayanannya. Tidak
hanya sekedar memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan
konflik dijemaat. Hirarki organisasi juga mesti tidak
menghalangi cintakasih yang otentik kepada semua yang
berkonflik. Dengan demikian halangan struktural dapat diatasi
dengan sungguh-sungguh untuk menujukkan bahwa institusi
Gereja, tidak hanya institusi sosial namun lebih dari itu sebagai
Tubuh Kristus di dunia ini.
7.2.3. STT GKE
Sebagai lembaga pendidikan milik GKE, sebaiknya
dapat membantu melakukan kajian akademik. Untuk membantu
apabila ada konflik yang terjadi di GKE. Maksudnya dengan
data-data yang akurat maka akan dapat membantu sejauh mana
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konflik yang terjadi, siapa saja yang terlibat dan bagaimana
memberikan solusinya.
7.2.4. Majelis Sinode GKE
Majelis Sinode perlu dengan hati hamba untuk
menangani setiap konflik yang terjadi. Sebab bila tidak maka
arogansi kekuasaanlah yang dipergunakan. Bila sampai terjadi
demikian maka konflik demi konflik akan terus terjadi dan
kemungkinan pengadilan akan dipergunakan lagi untuk mencari
keadilan. Bila hal ini terjadi maka sebenarnya terjadi krisis
kepemimpinan, sebab hikmat yang digunakan adalah hikmat
manusia bukan hikmat dari Allah. Untuk itu Majelis Sinode
sangat perlu menempatkan orang berhikmat dalam
menyelesaikan konflik-konflik di GKE.
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KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Sebuah Refleksi dari Zamanke Zaman)
M.P. Lambut
Abstrak
Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu isu lngkungan
hidup dewasa ini. Dampaknya bukan saja mengganggu kesehatan dan
masyarakat Indonesia, melainkan bisa mengusik relasi antarnegara.
Sebab negara tetangga seperti Malaysia juga turut merasakan
dampaknya. Pertanyaan reflektifnya ialah mengapa kasus Karhutla
dewasa ini makn merasalela? relakah para peladang berpindah dituduh
sebagai penyebabnya? bukankah ladang tradisional sudah turun
temurun, tetapi kasus Karhutla merupakan pendatang baru dalam
daftar masalah lingkungan hidup? pertanyaan-pertanyaan seperti
itulah yang ingin digumuli dalam tulisan ini.
Kata kunci: Karhutla, refleksi, lngkungan hdup, ladang berpindah.

1. Pendahuluan
Akronim KARHUTLA untuk KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN menimbulkan implikasi bahwa hanya kebakaran yang
ditampilkan. Pelaku, atau bagaimana kebakaran itu terjadi, tidak
mengemuka. Padahal ada sejumlah penyebab yang menimbulkan
kebakaran hutan dan lahan seperti yang kini dialami di banyak tempat.
Dan salah satu tudingan ditujukan kepada kekeringan akibat kemarau
panjang. Lalu kekeringan pada kemarau penjang seolah-olah
penyebab utama kebakaran yang demikian luas dan akibat kebakaran
demikian itu, terjadilah kabut asap yang sangat mengganggu.
Tak dapat disangka bahwa musim kemarau dengan curah
hujan rendah dan sangat rendah menimbulakn kekeringan. Pertanyaan
yang segera muncul, benarkan asal terjadi kebakaranyang demikian
luas dan selanjutnya menimbulakn kabut asap yang demikian pekat
dan mengganggu? benarkah kebakaran yang menimbulkan kabut asap
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yang demikian mengganggu dan berbahaya untuk kehidupan, memang
peristiwa alam yang ganas?
Ataukah ada agen atau actor yang bersembunyi atau
tersembunyi dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang
semakin meluas dan merajalela?. Benarkah kebakaran hutan dan
lahan adalah musibah yang tak terelakkan?
Penulis yang berusia hampir genap 88 tahun, di masa muda
adalah bagian dari masyarakat yang membuka hutan primer untuk
menjadi lahan ladang, juga ikut berladang di lahan sekunder, tahu
betul bahwa kabut asap abad ke duapuluhsatu ini, tidak pernah terjadi
di abat-abad yang silam. Ikut membuka lahan gambut primer dan
sekunder, bukan masalah baru di bumi Borneo ini. orang Borneo tahu
betul bagaimana membuka dan bekerja di lahan gambut.
Apakah kearifan lokal tidak memberi pengetahuan bagaimana
mengatasi seha, baseha,kebakaran yang merambat meluas? Berabadabad warisan pengetahuan itu sudah ada. Sekarangpun balum hilang!
Permasalahan, apakah kebakaran hutan dan lahan itu, benar sebuah
malapetakan yang tak terelakkan ataukah sebenarnya ada yang
mengdayagunakannya malahan mengupayakan?!
Betapapun luasnya pulau Borneo, betapapun kecilnya
kepadatan penduduknya, sedikit saja kawasan yang memang benarbenar diluar jangkauan masyarakat. Dan semua masyarakat Borneo
tahu kewajiban masing-masing dalam tradisi melestarikan alam
lingkungan.
Kalau peladang tradisional hidup dengan ladang-berpindah,
bukan maunya mereka berpindah. Mereka terpaksa berpindah, karena
ladang yang digarapnya sudah tidak memberi hasil yang cukup untuk
menyangga hidupnya. Dalam bahasa Ngaju ada Kunjoi, yaitu
makanan pengganti nasi karena panen hampir gagal sama sekali.
“Konjoi iakah campuran antara ubi-ubian dengan dedaunan yang
direbus jadi satu untuk mengganti sepiring nasi.
Kalau bisa makan nasi sepanjang tahun, orang Borneo sudah
merasa mapan. Yang sering terjadi ialah makanan Kunjoi berbulanbulan sebelum mulai panen baru. Lalu ketika mengarap lahan yang
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baru dibuka, juga tidak ada jaminan akan berhasil baik. Ada kalanya
gagal dan harus mencari lahan baru lagi.
2. Peladang Tradisional Berpindah Tak Kenal Karhutla
Membuka Lahan Primer Untuk Ladang Atau Kebun
Membuka lahan primer untuk digunakan berladang atau
berkebun, bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah.
Pembuka lahan pasti sudah berunding dengan sesama
peladang/pekebun untuk menentukan kemana dan di mana lahan yang
diperlukan bisa diperoleh. Para peladang yang melakukan
perundingan tidak pernah puluhan apa lagi ratusan orang. Paling
banyak 5-7 orang yang menjadi kelompok perintis mencari lahan baru
yang akan dibuka.
Lahan baru itu, jarang berada dekat desa pemukiman.
Biasanya orang harus mudik sungai-sungai kecil, memperhatikan
tumbuh-tumbuhan dan tanda-tanda fisik dan non-fisik yang memberi
petanda bahwa dikawasan itu ada lahan yang baik untuk dihuma. Ada
kalanya orang harus mundur karena memperoleh filsafat, bahwa
kawasan sungai itu, tidak layak dijadikan bakal lahan huma.
Dengan perahu kecil yang hanya memuat 2 orang satu di
haluan dan satu di kemudi, perahu itu menyusuri sungai-sungai.
Ketika menyusur sungai kecil seperti itu kemudian, perahu itu
menyusuri sungai-sungai. Ketika menyusur sungai kecil seperti itu
diperlakukan parapen, mudik sungai akan berharapan dengan serangan
gigitan nyamuk dan rangit yang ganas dan banyak sekali. Untuk
keperluan parapen, orang biasanya membawa sabut kelapa yang
biasanya menghasilkan cukup banyak asap baik untuk yang di haluan
maupun yang di kemudi. Juga diperlukan untuk dibawa serta kayu
bakar yang tidak kering agar tidak mudah menyala.
Ketika naik ke darat dari perahu, orang harus membawa
tembakau. Dimana-mana ada lintah yang siap menempel di kaki dan
mengigit untuk mengisap darah. Hanya dengan air tembakau, lintah
itu melepaskan diri. Sementara itu parapen harus terus dibawa dan
asapnya harus cukup.
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Berburu lahan seperti itu, bukan pekerjaan yang mudah. Jadi
mustahil orang mau meninggalkan lahan garapan, kalau lahan yang
digarap, menghasilkan yang memadai. Mustahil orang mengerahkan
tenang demikian besar, hanya karena ingin pindah ke ladang baru.
Tidak seorangpun peladang atau berkebun mau menbuang tenaganya
hanya sekedar kebiasaan berladang atau berkebun berpindah. Jadi
sangat keliru kalau mengatakan bahwa peladang atau pekebun
berpindah-pindah itu merupakan kebiasaan yang buruk. Orang yang
berkata demikian itu, pasti orang yang tidak mengenal bumi tanah
Borneo.
Ketika kelompok perintis kecil tsadi sudah menemukan
kawasan hutan yang mau dibuka, mereka harus berunding dahulu,
kapan akan mulai. Mereka harus mempunyai cukup perbekalan untuk
bekerja selama berhari-hari, menyediakan peralatan kerja yang baik,
parang, kapak, beliung tidak cukup hanya satu saja. Sekurangkurangnya dua, sehingga kalau ada yang rusak, ada penggantinya.
Pahut pahera anyaman dari rotan pada gagang untuk memasang mata
beliung, harus dibarui dan diperkuat.
Bekerja dengan peralatan sederhana buatan lokal demikian
itu, juga bisa membawa bencana, mata kapak atau beliung terlepas
dari gagangnya dan membuat pemakainya terluka. Kalau terluka,
bagaimana mengatasinya. Oleh karena itu, peralatan harus diritualkan
dahulu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.
Sebelum berangkat ke lahan yang mau dibuka, orang
melakukan ritual sederhana memohon keselamatan bagi yang bekerja
dan bagi keluarga yang ditinggalakn. Keluarga yang tinggal, belum
tentumempunyai kebutuhan hidup selama suami atau ayah pergi.
Sama seperti yang berangkat. Semuanya hanya apa adanya.
Tanpa memperpanjang kisah persiapan menuju lahan yang
mau dibuka, tanpa mengisahkan bagaimana membuat pondok tempat
masan, tinggal bebarapa hari di dekat lahan, kini para pembuka lahan
sudah siap bekerja. Harus disepakati lebih dahulu dimana mulai. Yang
menjadi semacam pemimpin lapangan akan melakukan tebangan yang
pertama. Kamana rebahnya pohon pertama ini.
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Arah rebah pohon pertama itu menjadi sebuah panduan,
semua tebangan harus kearah atau searah dengan yang pertama. Untuk
menebang pohon dengan diameter 10-15 cm dengan kapak atau
dengan beliung, memerlukan kerja keras 1 2 jam. Di hutan primer,
jarak pohon yang satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter.
Membuka lahan 2-3 meter persegi memerlukan kerja keras sehari
penuh. Sebelum pulang istirahat di pondok orang perlu mandi di
sungai atau saka anak sungai yang terdekat dengan pondok.
Mandi di sungai/saka sungai seperti itu, harus waspada. Di air
sungai berkeliaran lintah air yang berwarna merah dan sangat tipis.
Namanya Jelau, dan lintah itu bisa menjadi sangat berbahaya ketika
menyelam. Jalau bisa masuk lubang telanga atau lubang hidung.
Jangan berpikir tentang gayung mandi, sabun, odol.
Semuanya tidak adda. Orang hanya mencebur kedalam sungai dan
berenang. Keluar dari air, rangit dan nyamuk hutan menunggu. Karena
itu, harus ada api dan asap untuk membantu mengusir rangit dan
nyamuk. Jangan berpikir tentang korekapi, terlalu mahal untuk kerja
dihutan.
Umumnya digunakan ialah batuapiyang digunakan untuk
membuat loncatan bunga api. Harus ada rumput kering atau lepo yang
mudah menyala. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang nyaman.
Semua harus dengan susah payah. Kayu api yang bisa lama membara
sangat di perlukan. Puntung kayu api seperti itu dibawa kemana-mana
untuk membuat api selanjutnya.
Sementara yang lain mandi, seorang memasak nasi di pondok.
Ikan asin dan wadi, ikan yang difermentasi dengan beras yang
disangrai lalu ditumbuk; proses pewadian ini memerluka waktu 10-12
hari baru siap digunakan. Jangan berpikir menggoreng; tidak ada
minyak goreng. Jangan berpikir membakar ikan waktu malam. Ini
pantangan besar. Jadi hanya direbus atau disumap diatas nasi.
Kini kembali ke lahan yang sedang dalam tahapan
penebangan pohon yang terlalu besar, menebas semua tumbuhtumbuhan yang hidup di antara pohon-pohon, memotong dahan-dahan
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pohon yan ditebang. Mengambil batang pohon yang di tebang untuk
digunakan memotong dahan-dahan untuk menjadikan kayu bakar/api
adalah pekerjaan berikut yang cukup melelahkan.
Untuk mengerjakan lahan seluas 30X100 meter,
orang lima bekerja, akan memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu. Kini
lahan siap untuk inusul (dibakar).
Dalam bahasa ngaju ada 4 kata yang berbeda maknanya yang
semuannya bermakna “membakar”. Yang pertama ialah papui,
mamapui, ini membekar sesuatu untuk dimakan. Yang ke dua tusul,
manusul, membakar lahan yang telah dibersihkan untuk disiapkan
menjadi ladang atau kebun oleh yang membuka lahan. Yang ke tiga
kehu, bakeho, terbakar yang merusak. Yang ke empat seha, baseha
kebakaran lahan yang menjalar keluar dari lahan yang dibuka.
Dari penjelasan ini, terlihatlah ada pemahaman yang luas dan
mendalam yang hidup dalam masyarakat tradisional. Lahan yang
dibakar oleh yang memerlukannya, lebih dahulu harus dipersiapkan
agar hasil tusul seperti yang diharapkan. Pengalaman penulis, jarang
sekali tusul, selesai. Biasanya diulang-ulang dengan mengumpulkan
semua yang belum terbakar. Selama kegiatan menusul, pemilik lahan
ada di situ. Mereka bertanggung jawab agar tusul mereka, tidak
berubah menjadi seha.
Kalau juga terjadi seha, maka orang sekampung
memadamkannya dan kegiatan gotong royong seperti ini, disebut
milang seha. Memadamkan dan menjamin tidak ada seha selanjutnya.
Tidak ada alat pemadam seperti sekarang ini. Juga sungai-sungai
kering karena kemarau panjang. Namun seha selalu bisa dipadamkan.
Bagaimana membuka lahan gambut primer, sama beratnya
dengan membuka hutan primer. Dalam menusul lahan gambut yang
sudah ditebas, tebasan dikumpulkan manjadi gondokan-gondokan.
Sebelum mulai menusul tampilai, tebasan yang menjadi gondokangondokan, di sekeliling lahan harus benar-benar bersih dan tanah
harus kelihatan jelas. Orang Borneo tahu betul, lahan gambut kalau
baseha, api yang menyala dipermukaan berasal dari api yang dibawah
permukaan. Oleh karena itu, sebelum menusul tampilai, orang harus
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menjaga agar api tampilai memang padam dan sepenuhnya dikuasai.
Kalau yang akan menusul tampilai, merasa belum yakin bisa
menguasai keadaan, mereka tidak membakar sekali gus melainkan
secara bertahap.
Tidak jarang kelompok kecil ini minta bentuan agar jumlah
orang bertambah dan penjagaan juga bertambah. Peristiwa ini
dinamakan handep menusul tampilai, bergotong royong yang
dilakukan secara berantai.
Kegiatan ini secara keseluruhan dalam bahasa Ngaju di sebut
gawin oloh malan manana, pekerjaan bertani untuk berladang atau
berkebun.
3. Seha, Baseha Jaman Log-Boom 1950-1960 Seha,
Baseha Zaman Teknologi Mesin
Mungkin tidak terlalu keliru menyebutkan tahun 1950 sebagai
awal log-boom, kayu gelondongan membanjiri pasar dunia, ketika itu
telah muncul chainsaw, traktor-traktor alat berat untuk bermacammacam keperluan. Genset juga sudah mulai ada sehingga penerangan
listrik bisa diperoleh di tengah-tengah hutan rimba raya, virgin
rainforest yang menjadi icon alam Borneo.
Terjadilah pembabatan hutan besar-besaran, dengan
munculnya HPH-HPH raksasa. Sampai dengan sekitar tahun 1964-5
sebagian besar hutan belantara Borneo telah dirambah. Lalu
bersamaan dengan itu, bermunculanlah pabrik-pabrik kayu lapis yang
menampung kayu-kayu gelondongan yang dijadikan rakit yang nyaris
memenuhi aliran sungai-sungai besar Borneo.
Hutan-belantara Borneo adalah hutan ratusan tahun di tanah
yang hanya dipermukaan yang subur. Borneo memiliki sistem gunung
vulkanik. Jadi lapisan tanah tidak pernah mengalami perubahan atau
peremajaan. Dan hutan alam inilah yang dibabat besar-besaran dengan
bantuan alat teknologi mesin. Sekali dibabat, tak pernah kembali, dan
itulah akhir rainforest Borneo.
Lahan-lahan yang tebangan menjadi lahan terbuka, dan untuk
memudahkam perjalanan mengangkut kayu-kayu gelondongan dengan
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diameter lebih dari 1 meter lahan itu dibakar dan terjadilah seha
dimana-mana. Dan itulah awal penggundulan bumi Borneo.
Pertanian, bertani, siapa yang mau. Semua orang berlombalomba membatang, bekerja pada pemegang HPH resmi dan HPH
siluman. Bumi Borneo yang dikenal dengan rimba raya yang
menyeramkan. Menjadi bumi yang sunyi pohon-pohon raksasa. Di
mana-mana kayu gelondongan bergelimpang menunggu diangkut ke
sungai-sungai besar karena jalan darat belum tersedia.
Hidup yang semulanya petani, berladang, berkebun, berubah,
menjadi hidup, memburu uang dengan membatang, menjadi buruh
mengelola kayu gelondongan. Bersama-sama dengan mengalirnya
uang, maka mengalir pula minuman keras dan pelacuran. Hebat,
bukan? Jadi, penjudian merajalela, semuanya bisa di tempat sunyi sepi
di bekas tebangan hutan.
Seha gaya tradisional sudah berkembang menjadi
KARHUTLA AWAL gaya modern. Asap sudah mebubung tinggi,
namun alam masih sanggup menghembus dan mengelolahnya.
Dikota-kota besar Borneo, muncullah nightclub dengan
hostes-hostes yang mengenakan rok supermini memamerkan paha.
Blus tanpa lengan yang zaman itudisebut “you can see” memamerkan
ketiak. Dengan pisau cukur yang di sebut silet cangkul, bulu ketiak
tidak dicukur habis tetapi dirapikan sehingga menimbulkan gaya tarik.
Leher blus model V yang V-nya semakin lebar sehingga menimbulkan
daya memamerkan pangkal buah dada. Kutang gaya lama diganti
dengan BH (bustholder) gaya Barat. Yang kulitnya agak gelap,
memakai stocing yang cerah. Hoster di sewa dan dibayar dalam
hitungan jam. Terjadilah rush gadis-gadis belain jadi hostes nightclub.
Perolehan dari berburu uang ini dikatakan tidak
mengecewakan. Lalu muncullah masalah baru: siapa yang
menyediakan beras, makanan pokok. Terjadilah paceklik beras dengan
harga melangit. Impor beras tidak juga terlalu berhasil, dan log-boom
semakin memudar. Hidup semakin sakit. Ada uang, barangnya tidak
ada. Mulailah nilai rupiah menggelinding menurun.
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4. Back To Agriculture Dan Transmigran
Program Nasional 1965-1985
Ungkapan “ back to agriculture” kedengarannya enak dan ini
juga yang tampi di mana-mana di seluruh Nusantara, ada sawah
ladang dengan padi menguning, di mana-mana di setiap rumah ada
piring nasi yang masih mengepul hangat, lalu setiap anggota keluarga
bisa makan sampai kenyang sesuai dengan gaya hidup masingmasing. Di mana-mana orang dengan wajar cerah, telah kenyang
makan dan untuk hari esok atau lusa masih banyak beras dan padi di
setiap rumah.
Kenyataannya, sama sekali beda. Petani yang sudah terbuai
oleh kegiatan memburu uang yang semakin instan dan diperoleh
dengan cukup mudah, tidaklah mudah kembali naik perahu berdayung
melintasi hutan dengan serangan nyamuk. Kembali bergelimang
dengan tanah kotor dan lumpur, mengenakan kupit baju, pakaian
lusuh, dan bau untuk bekerja. Diladang dan atau sawah tidak ada
Johny Walker, tidak ada sigaret Kansas, yang ada hanya parang untuk
memotong rumput membersih lahan.
Masan, bermalam dan tinggal dipondok berdinding kajang
dan atap dari daun rumbia, tidak ada gadis jelita dengan rok mini dan
you can see, mimbul, menanam anakan padi di terik matahari, mandi
air sungai dengan jelau, lintah sungai, naik ke pondok melintas jalah
setapak penuh dengan nyamuk dan rangit. Semuanya serba tidak enak,
tidak ada hiburan apapun juga. Mulailah muncul film porno 5 menit,
dengam proyektor baterei atau aki. Mulailah ramai pergunjingan
tentang blue-film tontonan pribadi di pondok-pondok.
Di malam hari, sering terdengar suara binatang malam yang
mendirikan bulu roma. Padi yang di tanam hari ini, baru berbulanbulan kemudian bisa dipanen. Itupun kalau rajin menjaga dan
memeliharannya. Kalau lalai, semuanya akan rusak tak terpulihkan.
Ketika padi sudah berbuah lebat datanglah macam-macam
hama menyerangnya tak ketinggalan serangan tikus yang melahap
batang padi. Ketika buah padi sudah mulai masak. Datanglah serangan
pipit dan gelatik yang seringkali membuat petani putus asa. Padahal
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log-boom yang semula berlimpah-ruah, kini semakin menipis. Pabrik
plywood satu-satu gulung tikar kekurangan bahan baku dan
kebanyakan karyawan lepas. Dengan hati berat terpaksa “back to
agriculture” sebagai satu-satunya pilihan.
Semakin sulitnya mendapat pekerjaan tanpa keterampilan,
muncullan petani yang bukan petani. Kelompok petani ini semakin
diperparah oleh program transmigran yang sebagian besar bukan pula
petani melainkan pengangguran. Kalaupun dia petani, petani ini sama
sekali butatuli dengan cara bertani Borneo.
Membakar lahan tanpa pengetahuan, menimbulkan kebakaran
yang sama sekali baru. Dan dari sinilah awal KARHULTA yang sama
sekali berbeda dari manusul, malahan sama sekali berbeda dari seha,
baseha.
Luas lahan pertanian meningkat pesat, hasilnya tidak
berbanding lurus dengan perluasan lahan. Hal demikian itu, bukan
luar biasa. Kalau orang yang bukan petani juga tidak memiliki tekad
siap bertani, merupakan generasi pertani baru, mana mungkin bisa
berhasil. Walaupun banyak transmigran yang memang petani, namun
sama sekali tidak memahami cara bertani Borneo, akan menjadi
frustrasi lalu meninggalkan pekerjaan sebagai petani.
Untuk bisa memcapai swasebada pangan, diperlukan upaya
pemahaman di mana dan bagaimana orang akan bertani. Permasalahan
lain muncul; petani lokal bukan lagi petani gigih yang semula. Racun
berburu uang, menghilangkan tradisi bertani yang diwariskan secara
turun temurun. Mulailah muncul petani yang bertani dengan
mengandalkan mengupah orang. Si petani enggan bekerja sebagai
petani.
Orang yang diupah, banyak yang hanya peduli pada upahnya,
bukan pada pekerjaannya. Akibat, terjadilah pertanian gaya upahan
yang intinya asal jadi. Makin lama, biaya pertanian semakin
membengkak. Lalu terjadilah gaya pertanian mahal dengan hasil ala
kadarnya.
Akibat populasi ikan sungai di sungai semakin menurun,
muncullah upaya penambakan ikan tanpa cukup pengetahuan. Sama
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seperti nasib pertanian mahal, pertambakanpun merangkak memahal.
Hidup yang semula aman dan nyaman semakin menjadi hidup saat
sarat beban.
Pakaian, sepatu untuk sekolah tidak bisa asal pakaian bersih
dan sepatu. Perlu seragam sekolah yang harus ditebus pada awal tahun
sekolah. Sekolah juga menungut bermacam-macam pungutan dengan
alasan yang paling tepat. Bersekolah minim modal, tidak bisa sekolah
di sekolah yang baik. Dengan bermacam nama yang menarik, sekolah
semakin gencar melakukan pungutan resmi sampai pungutan liar. Lalu
muncullah gagasan membantu kaum papa dengan memberi
keringanan-keringanan. Untuk memperoleh keringanan demikian itu,
diperlukan surat yang menyatakan “keluarga tidak mampu”.
Mulailah rusuh untuk mengaku tidak mampu; surat
keterangan “keluarga tidak mampu”, justru lebih mudah diperoleh
oleh orang mampu dari yang benar-bener tidak mampu. Untuk
membantu melanjutkan sekolah, bermunculanlah tawaran memperoleh
beasiswa. Maksud awal membantu agar tetap bisa melanjutkan
sekolah kenyataannya, beasiswa justru dinikmati oleh tidak
mengalami kesukaran apapun juga.
Ketika keadaan tidak kunjung membaik melalui gerakan
“back to agriculture” pemerintah mulai turun tangan dengan
intensifikasi pertanian gaya baru. Mulailah diperkenalkan bibit padi
unggul dengan sejumlah kebaikan dan ketahannya, walaupun rasa
nasinya jauh dari enak.
Rasa bukan lagi penting, pokoknya ada dan adanya memadai.
Panen sekarang setahun diganti oleh panen duakali setahun. Akibat
lahan dipakai terus-menerus, daya dukung kesuburan lahan menurun.
Inilah awal pertanian bergantung kepada pupuk yang umumnya kimia
dan tehnik pemupukan berkelanjutan.
Untuk menyangga tuntutan kebutuhan pangan nasional,
dibukalah lahan “seribu hektar”. Saluran-saluran irigasi yang telah ada
diperbaiki dan difungsikan; saluran irigasi buru dibuat dan semuanya
ditembuskan ke sungai besar-kecil. Terjadilah pencemaran air sungai
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yang menganggu kehidupan ikan sungai alam. Akibatnya konsumsi
ikan sungai diganti oleh konsumsi ayam ras dan ikan laut.
Di mana-mana terjadi karhutla dan kabut asap yang belum
pekat. Semuannya terjadi begitu saja, dan ketika hujan turun, karhutla
dilupakan. Udara segar dapat dihiruk kembali.
Pola hidup mengalami perubahan drastis. Hidup santun
diwariskan turun-temurun diganti oleh gaya hidup baru yang menuntut
kebebasan. Pameran ketiak dan paha bertahan dan berlanjut. Akan
menjadi utama, kami atau kita. Ikatan kekeluargaan yang selalu sangat
menonjol, mulai melemah karena masing-masing menutut kebebasan
pribadi. Ditempat umum orang melawan pornografi, di kamar orang
gandrung pornografi. Kalender bergambar rumah ibadah tempat di
dapur. Kelender bergambar gadis cantik di kamar tamu. Di kamar
tidur, kalender bergambar pakaian minim, setengah telanjang,
memamerkan buah dada yang besar.
5. Karhutla Kabut Asap Pekat Era Sawit
Menjelang Teknologi 4.0 Hingga Zaman Now
Sebelum perempat abad terakhir abad keduapuluh, kebun dan
perkebunan kelapa sawit adalah kebun dan perkebun yang asing bagi
Borneo. Masyrakat Borneo sangat mengenal kebun kelapa dan
pekebunan kelapa. Masyarakt Borneo juga kenal baik dengan kebun
dan perkebunan karet. Di bebarapa tempat ada kebun lada dan kebun
kayu manis. Selama zaman penjajahan Belanda dan selama tahuntahun pendudukan Jepang, Belanda, dan Jepang tidak
memperkenalkan sawit kepada orang Borneo. Mengapa demikain,
penulis belum pernah mengetahui atau menelitinya.
Implikasi yang mengemuka, masyarakat Borneo tidak
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kelapa
sawit. Masyarakat Borneo hanya ikut-ikutan menanam. Kelapa sawit
dan melibatkan diri pada perkebunan kelapa sawit. Apa keuntungan
dan kerugian bagi Borneo mengembangkan perkebunan kelapa sawit,
orang Borneo harus belajar dari awal.
Dengan bantuan teknologi maju, perkebunan kelapa sawit
jauh lebih luas kalau dibandingkan dengan perkebunan-perkebunan
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yang familier bagi masyarakt Borneo. Dari kebun percobaan kelapa
sawit, beberapa pelajaran awal diperoleh.
5.1. Kelapa sawit tidak menuntut jenis lahan khusu; dapat tumbuh
dimana saja;
5.2. Kelapa sawit memerlukan penanganan khusus; cukup mampu
bertahan hidup;
5.3. Dapat bertahan hidup ketika perubahan musim yang tidak teratur.
Kenyataan demikian itu menundang minat untuk mencoba
membuat kebun sawit pribadi di lahan-lahan yang tidak digunakan
sebgai lahan pertanian. Dan inilah awal perambahan semak belukar di
tanah yang kurang subur untuk bertani. Semak belukar ini, khususnya
di musim kemarau, paling tepat dibersihkan dengan membakarnya.
Pada lahan pertanian tradisional, inusul dengan cara khusus dan
terkendali. Di zaman mencoba menanam sawit kebiasaan demikian itu
sudah tidak ada lagi. Selanjutnya terjadilah seha yang hanya
diperdulikan kalau mendekati permuliman atau sawah/ladang dan
kebun masyarakat.
Karhutla zaman sawit ini menjadi sebuah kebakaran yang
semakin sulit dikendalikan dan diatasi, ketika perkebunan sawit
bermunculan dan bertebaran di mana-mana. Kabut asap semakin
didominasi oleh asap karhutla yang luas yang merambat ke segala
arah. Lebih-lebih dengan turunnya permukaan air tanah, dan tiupan
angina yang berubah-ubah. Kabut asap demikian itu membawa serta
partikel-partikel yang hangus terbakar yag ukurannya bervariasi.
Semakin dekat dengan pusat kebakaran, semakin tinggi kadar partikelpartikel dari aneka ragam yang terbakar. Lalu muncullah kabut asap
pekat dengan segala yang teriknya udara musim kemarau? Orang yang
punya pengalaman sedikit dan pengetahuan sedikit tentang Borneo,
tentang hutan, tentang sahe, basahe masa lalu; tahu betul ada agen, ada
aktor, dan di zaman now ini, ada cukongnya, ada pemodalnya, ada
perancangan. Apakah ini terlalu sulit diketahui? Apakah orang benarbenar kewalahan atau tidak memiliki cara dan kemampuan untuk
menghadapi karhutla masa kini? Apakah karhutla baru terjadi setahun
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dua yang lalu? Apakah karhutla dahsyat meraksasa tidak mulai dari
karhutla kecil yang memang dibiarkan?
Sungguh ironis, sampai Bapak Presiden Republik Indonesia
mendatangkan bekas karhutla. Sunggu sedih melihat beliau menapaki
tanah bekas karhutla sambil merenungi. Apa yang beliau rasakan,
penulis tidak tahu. Mungkin terlintas dalam pikiran beliau “kok, bisa
jadi begini”.
Lalu siaran TV menayangkan kolompok orang dengan
memanggul selang barisan pemadam kebakaran menyemprot kobaran
api. Yang lain dengan dahan-dahan kayu, mencoba memadamkan api.
Apakah memang itu saja pengetahuan dari zaman ke zaman? Lalu ada
tayangan helikopter mencurahkan air dari udara. Dan karhutlanya
tetap marajalela.
Orang yang tidak pernah ikut milang seha Borneo dan tidak
memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, bagaimana
bisa memadamkan karhutla yang lebih besar dari sahe, basahe?
Perelatan tradisional yang digunakan ketika minang seha, antaralain
adalah, pisau tana hai, parang lengkung untuk petani/peladang yang
panjangnya 60-75 cm, tajam tajak bermata pendek, betangkai panjang,
tirak/linggis yang salah satu unjungnya bermata selebar 7-10cm
sedangkan ujung yang lain runcing, seluruhnya dari besu, cangkul
bermata melengkung ke luar dengan tangkai kayu yang agak panjang.
Orang yang menggunakan peralatan ini adalah orang yang terampil
atau terbiasa menggunakannya.
Padahal di zaman teologi 4.0 semua peralatan tradisional ini
mestinya telah dikembangkan sehingga memiliki daya guna yang
lebih besar. Dengan pisau tana hai orang denga mudah memotong dan
menebas semak-belukar, dengan taja lapisan gambut, dibuang dan
disingkirkan, dengan tirak orang dapat membongkar baik dengan
ujungnya yang runcing maupun mata ujungnya yang rata dan tajam,
dengan cangkul barmata sempit, tanah dapat dibersihkan sehingga api
tidak bisa menjalar keluar.
Kalau di zaman tradisional semuanya dikerjakan orang, di
zaman toknologi robotic ini robot bisa mengganti orang dan lebih
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mampu. Menurut pendapat penulis, kalau memang bertekad bulat
membendung karhutla, tidak ada yang terlalu sulit. Masalahnya,
benarkah karhutla memang tidak dikehendaki ?
Kebakaran atau dibakar, pasti mulai dari suatu lokasi yang
diawali dengan menyalakan api. Api tidak mungkin secara tiba-tiba
membesar atau meluas. Kecuali kalau sengaja dibesarkan dan
disebarka dengan menyiramnya dengan minyak tanah atau sejenis.
Itupun masih bersifat terbatas. Kalau memang mau dipadamkan pasti
tidak akan sulit.
Jikalau lahan yang terbakar meliputi kebakaran yang sudah
jauh meluas, atau bertemu dengan lahan terbakar lain yang
berdekatan, bisa saja menjadi karhutla yang sulit diatasi. Sesulit
apapun juga, kalau semua menghendakinya, pasti bisa dipadamkan.
6. Penutup: Kabut Asap dan Kabut Asap Karhutla
Penduduk entah asli entah pendatang yang kota atau desanya
berada di tepi sungai besar seperti Barito, Kapuas Murung, Kapuas,
Kahayan, Runga, Miri, Katingan Arut, Lamandau, Kapuas ohang,
Mahakam, ketika musim kemarau tiba, selalu diselimuti oleh kabut
pagi yang dalam bahasa Ngajuambun-hawun. Kabut ini tidak lain dari
uap air karena suhu turun, mengalami proses pengembunan. Kabut ini,
tidak ada hubungannya dengan membuka lahan dan sebagainya; murni
peristiwa alam.
Etika penulis masih kanak-kanak, mengikuti orang tua
berperahu menyeberangi Kapuas Murung pagi-pagi sekali. Sesudah
berkayuh/mendayung selama 10-15 menit, ternyata kembali ke tempat
semula. Kejadian ini menunjukan betapa pekatnya kabut pagi itu.
Akibatnya orang sulit menentukan arah yang benar dan sampai di
tempat yang di tuju. Ada kalanya merasa jengkel, tetapi yang paling
sering menimbulkan suasana lucu dan semua yang di perahu tertawa
terbahak-bahak. Jarang ada yang menggerutu semuanya di terima
begitu saja. Padahal arah arus sungai dijadikan pedoman untuk
mengarahkan perahu.
Ketika matahari sudah terbit dan panasnya mulai terasa
seketika pukul 8, kabut segera menghilang dan pandangandan udara

63

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

terasa biasa-biasa. Di musim kabut seperti itu biasanya munsul
gangguan mata merah yang disebut kandam. Bangun pagi, rapat oleh
kotoran kuning yang keluar dari mata. Kandam mudah sekali menular,
kalau seorang sudah kena, seluruh rumah pasti kena. Ada yang hanya
ringan, ada yang agak berat.
Dengan air hangat mata dibersihkan dan gangguan ini jarang
lebih dari 3 hari. Obat tradisional ialah rebusan daun sirih. Dengan air
rebusan ini mata dibersih dengan menetesannya dengan jari.
Di kawasan pasang-surut, kemunculan kabut pagi sama
dengan kehadiran air asin karena air laut ke sungai-sungai. Sebagai
keadaan yang selalu hadir dalam kehidupan orang jadi terbiasa. Orang
tahu betul bagaiman menghadapi dan mengatasinya.
Di musim kemarau, entah panjang entah pendek, petani biasa
menusul tana agar ketika musim tanam tiba bersamaan dengan tibanya
musim hujan, pasti menimbulkan asap dan asap juga membawa serta
partikel-pertikel yang terbakar. Namun semikian karena sifatnya
terbatas dan direncanakan, kabut asap terbatas itu masih dalam
kemampuan alam untuk mengelolanya.
Sampai dengan tahun delapanpuluhan, kabut asap terbatas
yang meminta perhatian khusus. Semua desa, kecamatan,
kewedanaan, kabupaten, negara di sekeliling Indonesia sebagai negara
tetangganya yang mengeluhnya Indonesia sebagai negara penghasilan
dari pengirim asap.
Permasalahan kabut asap yang menimbulkan gangguan serius,
mungkin berawal dari kemunculan pertanian dan perkebunan yang
meliputi lahan yang luas. Semakin luas lahan pertanian dan
perkebunan, semakin pakat kabut asap yang terjadi. Seandainya semua
pihak memang tidak menghendakinya, lalu meredam karthutla yang
semakin meningkat, penulis yakin bahwa dengan pengetahuan
maupun yang bersumber dari warisan budaya maupun dari
pengetahuan dan teologi maju, karhutla bisa diredam dan
diminimalkan.
Orang harus sabar, asap dan apa tidak bisa dipasahkan. Kalau
kabut asap menjadi-jadi pasti apinya menjadi-jadi. Kalau api karhutla
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menjadii ancaman, pasti dengan segala cara dan usaha orang
menanggulanginya. Kecuali ada argument lain yang sebenarnya
memerlukan terjadinya karhutla. Pada saat yang sma meributkan
kabut asap yang adalah bagian yang tak terpisahkan dari karhutla.
Kalau demikian? Sangat mungkin di lapangan orang menemukan
orang yang sedang menyulut api di lahan sunyi. Dia ditangkap dan
bisa didakwa sebagai pembakar lahan. Memang benar bahwa dia
tertangkap tangan menyulut api.
Pertanyaan yang segera mengemuka, benarkah dua agen atau
actor karhutla yang sebenarnya? Tidakkah dia hanya orang kecil yang
disuruh dengan sedikit upah ? Lalu yang membayarnya, benarkah dia
agen atau actor yang sebenarnya? Tidakkah rapi tersembunyi
pemodalnya dan pemodal ini digunakan sebagai kolaborator agen dan
atau actor yang sebenarnya? Kini sudah menjelang akhir tahun 2019.
Rasanya belum ada nama agen atau actor karhutla yang
disebarluaskan. Yang disebut-sebut hanyalah perusahaan apa, buka
nama orang.
Karhutla sudah berlangsung bertahun-tahun, dan hingga kini
belum ada solusi yang memadai. Tidak patut di duga bahwa ada
semacam sophisticated grand design dibaliknya? Tidakkah patut
diduga bahwa ada konspirasi dibaliknya?

Sekapur Sirih Tentang Penulis
Prof.Drs. Melkiannus Paul Lambut, Guruesar Emeritus, yang
di kampus ULM sehari-hari disapa Pak Lambut atau Prof. Lambut
adalah putra sulung mendiang guru Winfried Lambut. Mendiang guru
Winfried, lahir tahun 1898 di Mendomai. Dia lulus sekolah guru yang
didirikan Misi Barmen di Banjarmasin pada tahun 1919. Sekolah guru
paling awal ini di kenal sebagai seminari Banjarmasin.
Putra sulung mendiang guru Lambut lahir pada hari Sabtu, 5
Desember 1931 di kampung Dahirang, Kuala Kapuas Murung. Rumah
ini di bangun pada tahun 1928 dan mulai ditempati pada tahun 1929.

65

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

Dari garis keturunan ibunya, mendiang Mile Toewe dari garis
keturunan ayahnya, keluarga Lambut-Toewe, Pak Lambut adalah
keluarga guru Misi yang membaktikan hidupnya di sekolah-sekolah
misi. Sebagai guru Misi dengan gaji jauh lebih kecil dari gajih guru
gubernurnemen, kakek-nenek dan ibu-bapaknya juga hidup dari
bertani dan berkebun.
Prof . Lambut mencapai kedudukan Gurubesar Madya
Gol.iv/d pada tahun 1994. Pada tahun 2002 di purnabakti, lalu pada
tahun 2004 memperoleh status Gurubesar Emeritus, Gurubesar
Kehormatan. Sejak hari Senin, 5 Juni 1965 hingga kini September
2019 tanpa pernah berhenti atau cuti, tetap memberi kuliah di FKIP
ULM.
Prof. Lamut, lansia umur, tetap menekuni hobinya, menulis. Di kamar
kerjannya ada 3 laptop dan sebuah CPU yang digunakannyahari-hari.
Kalau gagasannya pada satu laptop dirasanya mengalami kesulitan
untuk dilanjutkan, dia pindah ke laptop yang lain mengerjakan yang
lain, dan begitu seterusnya. Dia betah duduk di kamar karjannya
selama berjam-jam setiap hari.
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PERILAKU EKOLOGIS MASYARAKAT DESA SANGGU
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO
SELATAN
Tulus To’u
Aqnes Amiani
Dita Cintani Ngana

Abstrak
Desa Sanggu desa wisata, penduduk umumnya Dayak Maanyan.
Menyadari alam lingkungan warisan leluhur dan
kearifan local
mengajar alam perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Tetapi, masih
ada, yang kurang ramah dan bersahabat dengan alam. Membuang
sampah sembarangan yang dapat merusak alam yang sehat dan asri.
Untuk menolong hal ini, langkah
praktis mengadakan tempat
sampah, dan langkah pendidikan serta penyadaran melibatkan
Lembaga Pendidikan dan keagamaan.
Kata Kunci: Ciptaan Allah, alam dan lingkungan, ekologi,
kerusakan lingkungan, melestarikan, bersahabat dan
ramah lingkungan, Dayak, warisan leluhur.
1. Pendahuluan
Dahulu sampah dari rumah tangga dibuang oleh keluarga ke
belakang rumah, tempat yang biasa untuk membuang sampah.
Rumah yang dekat sungai, sampah dibuang dengan melemparnya ke
dalam sungai. Sampah-sampah itu tidak menjadi masalah karena
sampah-sampah itu sampah organic, yang dalam beberapa waktu
akan membusukdan hancur. Kalau dilempar di tempat sampah di
belakang rumaah, ketika ia busuk dan hancur,iaakan menjadi pupuk
bagitanaman sayur atau pohon-pohon buah yang ada di belakang
rumah.
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Sekarang keadaan sudah jauh berbeda. Sampah rumah tangga
umumnya sampah an-organik, yakni sampah dari bahan plastik dan
bahan kimia sisa mencuci, ngepel, dll. Sampah dan sisa bahan kimia
itu, ketika dibuang sembarangan, ke sungai, ke belakang rumah, atau
ke hutan, maka sampah itu akan mengakibatkan dampak ekologis
yang buruk bagi manusia, dan makhluk ciptaan yang lainnya.
Indonesia ternyata menjadi negara no 2 di dunia setelah China,
dalam menghasilkan sampah plastik. Sampah itu sebagian besar
dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS). Akantetapi, sebagian
warga masyarakat memiliki perilaku yang kurang ekologis. Mereka
masih membuang sampah sembarangan. Dalam penelitian kurun
waktu Juli-Agustus 2019, di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, masih ada
warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya
ke danau, ke pulau rumput bakung dan ke hutan, dengan berbagai
alasan : sudah menjadi kebiasaan, lebih mudah, lebih praktis, lebih
dari rumah. Sementara TPS dianggap jauh dari rumah, kemalasan
mengantar sampah ke TPS, dan ada aspek kurang peduli dampak
buruk sampah plastik yang dibuang sembarangan. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi sumbangan praktis dan pemikiran
memahami perilaku ekologis masyarakat dalam membuang sampah.
Serta, memberigagasan solusi alternative bagi kesadaran dan perilaku
ekologis yang lebih ramah lingkungan.
2. Gambaran Umum Desa Sanggu
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang gambaran umum Desa
Sanggu yang meliputi tentang wilayah, demografi, organisasi yang
ada di masyarakat Desa Sanggu, keadaan masyarakat Desa Sanggu
dan potensi yang dimiliki oleh Desa Sanggu. Adapun pemaparannya
sebagai berikut :
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2.1. Letak Geografis Desa Sanggu
2.1.Letak dan Luas Wilayah
Secara geografis desa Sanggu terletak di Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Desa Sanggu merupakan salah satu
dari 27 desa di wilayah Kecamatan Dusun Selatan. Data 2017, luas
wilayah desa Sanggu sekitar 1140 ha/m² 49 atau sekitar 58 km².50
Secara geografis desa Sanggu berbatasan dengan beberapa wilayah
yakni51:
No
Uraian
Keterangan
1
Luas Wilayah : 1140 ha/m2
2
Jumlah RT : 4 RW : 2
Batas Wilayah :
Utara : desa Telang Andrau
3
Timur : desa Pamait
3
Barat : desa Sababilah
Selatan : desa Lembeng
Jarak Desa Sanggu ke pusat pemerintah kecamatan sejauh 15
km dan jarak desa Sanggu menuju pusat pemerintah kota sejauh 14
km.52 Masyarakat desa melewati jalur darat dan sering menggunakan
kendaran roda dua dan kendaran roda empat sebagai transportasi
untuk menuju ke pusat pemerintah kecamatan dan pusat pemerintah
pusat.
2.1.2.Keadaan Tanah, Hutan dan Air
Kondisi fisik desa Sanggu terdiri atas dataran rendah sekitar
10.000 ha/m², tepi pantai pesisir 300 ha/m² dan kawasan gambut 40
ha/m². Sebagian besar wilayah desa Sanggu terdiri dari warna tanah
49

Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di Jemaat GKE
Sanggu Tahun 1992-2017 (Banjarmasin: Skripsi Pada STT GKE, 2019), 1415.
50
Ibid.
51
Ibid.,15.
52
Berdasarkan hasil observasi monograf di Kantor Desa, tgl 14-15 Juli 2019.

69

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

hitam dan jarang mengalami erosi. Inilah yang menyebabkan desa
Sanggu memiliki daerah pertanian yang baik. Desa Sanggu memiliki
lahan sawah53 seluas 800 ha/m² dan luas perkebunan sekitar 1.150
ha/m².54
Desa Sanggu memiliki lahan hutan yang masih terjaga oleh sebab itu
desa Sanggu dapat dikatakan masih mampu menjaga daerah lahan
hutan dengan baik. Sejauh ini tidak ada aktifitas masyarakat yang
bersifat mengurangi jumlah lahan hutan sebab masyarakat memiliki
kesadaran untuk menjaga hutan agar dapat bertahan hidup dan
diwarisi ke generasi selanjutnya.
Desa Sanggu tidak pernah
mengalami kesusahan air meskipun di musim kemarau. Hal ini
disebabkan desa Sanggu memiliki danau yang luas, sungai yang
mengalir dan terdapat beberapa mata air. Warna air di desa ada dua
yaitu warna merah kehitaman dan bening jernih. 55
2.2.Demografi
2.2.1.Jumlah Penduduk
Pada bulan Juni tahun 2019, data penduduk desa sebanyak 893
jiwa yang terdiri dari laki-laki: 488, perempuan: 405 dan jumlah 263
KK.56 Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel.
Bulan Juni
tahun 2019

Jumlah Jiwa
L
488

p
405

893

Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
263

2.2.2.Suku
Semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu juga ternyata berlaku
juga di desa Sanggu. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Sanggu
berasal dari berbagai suku-suku yang ada di daerah Kalimantan dan di
53

Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di Jemaat Gke
Sanggu Tahun 1992-2017...,18.
54
Ibid.,
55
Hasil observasi monograf di Kantor Desa...,14-15 Juli 2019.
56
Rekapitulasi Peristiwa Kependudukan Bulan Juni 2019.
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luar daerah Kalimatan. Meskipun suku dayak Ma‟anyan yang
mendominasi namun ada beberapa suku yang terdapat di desa Sanggu.
Adapun berbagai suku itu ialah suku dayak Ngaju, Bakumpai,
Lawangan, Taboyan, Jawa, Sunda, Batak dan Flores. 57
2.2..3.Agama
Ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat desa Sanggu pada
waktu sekarang, sebagai berikut 58 :
Tabel II. Tabel Pemeluk Agama
Rumah
No
Agama
KK
Ibadah
1.
Islam
23
1
Kristen Protestan
2.
215
1
Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)
Kristen Protestan
3.
7
1
Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)
Kristen Protestan
4.
6
1
Gereja Betel Indonesia (GBI)
Kristen Protestan
5.
1
0
Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)
6.
Kristen Katolik
25
1
7.
Hindu
1
1
2.2.4.Pendidikan
Masyarakat desa Sanggu memiliki kesadaran untuk menuntut
ilmu pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dikarenakan ada
perubahan paradigma mereka, mereka beranggapan bahwa tidak
selamanya masyarakat desa Sanggu dapat bergantung dengan alam
sebab kekayaan alam harus diimbangi dengan intelektual agar
masyarakat dapat mengelola alam dengan bijak. Berikut akan
disajikan data pendidikan yang ada di desa Sanggu 59 :
57

Suridman, Sekretaris Desa, Wawancara dilakukan di Sanggu, 15 Juli 2019.
Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di Jemaat GKE
Sanggu Tahun 1992-2017...,17.
59
Ibid., 25.
58
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Tingkat Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1 SD
59 Orang
2 SMP
206 Orang
3 SMA sederajad
212 Orang
4 Diploma/Strata 1
54 Orang
5 Strata 2
4 Orang
3.Kondisi dan Lembaga Masyarakat di Desa Sanggu
3.1.Lembaga Mayarakat di Desa Sanggu
Desa Sanggu adalah desa yang tunduk pada hukum negara
Indonesia. Ada beberapa lembaga kemasyarakatan seperti BPD (
Badan Permusyawaratan Desa) dan aparat desa. Masing-masing
lembaga masyarakat desa menjalankan tugasnya dan fungsinya
dengan baik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang
berlaku. Di samping itu ada beberapa organisasi yang melengkapi
lembaga desa yaitu Posyandu balita, Posyandu lansia, Posbindu dan
PKK. Masing-masing organisasi ini berjalan sesuai fungsi, hal ini
ditujukan agar masyarakat desa Sanggu semakin baik. 60
3.2.Kondisi Pendidikan
Desa Sanggu memiliki beberapa jenjang pendidikan seperti
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak) dan
SD (Sekolah Dasar). Meskipun di desa Sanggu tidak ada sekolah SMP
dan SMA/SMK, tetapi semangat mereka untuk menyeklolahkan anakanak mereka cukup optimis walau harus menuntut pendidikan di
tempat orang. Berikut akan dipaparkan data dalam bentuk tabel 61:
Prasarana Pendidikan di Desa Sanggu
No
Prasarana Pendidikan
Jumlah
1
PAUD
1 buah
2
TK
2 buah
60

Suridman, Sekretaris Desa…,15 Juli 2019.
Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah di Jemaat GKE
Sanggu Tahun 1992-2017..., 26.
61
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2 buah

Setiap tahun di desa Sanggu selalu mengalami peningkatan
dalam jenjang pendidikan dalam ranah masyarat. Adapun tingkat
pendidikan masyarakat di desa Sanggu pun semakin meningkat
bahkan ada yang menyelesaikan pendidikan sarjana. Berdasarkan hasil
data profil desa Sanggu tahun 2017, berikut gambaran tingkat
pendidikan di desa Sanggu. 62
Tabel Tingkat Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1 SD
59 Orang
2 SMP
206 Orang
3 SMA sederajad
212 Orang
Diploma/Strata
1
4
54 Orang
5 Strata 2
4 Orang
3.3.Kondisi Kesehatan
Kesehatan adalah hal utama untuk menjamin kenyamanan
kehidupan masyarakat di Desa Sanggu. Pada masa kini masyarakat
desa sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan
menerapkan pola hidup (PHBS) perilaku hidup bersih sehat.
Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke tempat jauh untuk mendapat
pelayanan kesehatan sebab di desa Sanggu sudah ada tempat untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan meskipun alat yang tersedia tidak
memenuhi standar kelengkapan. Walaupun demikian upaya
memberikan pelayanan kesehatan tidak terhambat sebab alat yang
digunakan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut akan di
sajikan data sarana dan prasarana kesehatan di Desa Sanggu63 :
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Prasarana dan Sarana Kesehatan
Prasarana
Jumlah
Keterangan
62
63

Ibid.,25.
Ibid.,23.
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Kesehatan
Puskesmas Pembantu

1

Pos Kesehatan Desa

1

Posyandu Lansia dan
Balita
1

Pensonil Tenaga
Kesehatan
Bidan

Kegiatan dilakukan 1 kali
dalam 1 bulan. Posyandu balita
dilaksanakan setiap tanggal 17
dan
posyandu
lansia
dilaksanakan setiap tanggal 10.

Jumlah
3
4

Mantri / perawat
4.Kondisi Masyarakat
4.1.Mata Pencaharian
Mata pencaharian utama masyarakat desa Sanggu ialah
menoreh pohon Karet dan bertani, meskipun ada sebagian masyarakat
yang menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Namun, disisi lain barubaru ini ada beberapa masyarakat mulai tertarik untuk berternak. Hal
ini dikarenakan ada peluang untuk melakukan usaha beternak. Suatu
hal baru bagi masyarakat desa Sanggu mengingat bahwa saat ini harga
karet hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan tiap keluarga. Oleh
sebab itu setiap keluarga harus berpikir lgi untuk mencari pekerjaan
agar tidak sepenuhnya bergantung pada hasil meoreh karet dan
bertani. Berikut akan disajikan data mata pencahrian masyarakat di
Desa Sanggu.64
Situasi Ekonomi (Mata Pencaharian)
Mata
No
Jumlah
Pencahrian
1.
Penyadap Karet
162 orang
2.
ASN (Aparatur Sipil Negara)
58 orang
64

Ibid., 22.
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TNI
Polri
Swasta (buruh dan pekerja serabutan)
Pedagang

2 orang
1 orang
83 orang
5 orang

4.2.Adat Budaya
Adat adalah aturan yang dituruti sejak dahulu kala. Budaya
adalah hasil akal budi manusia. Desa Sanggu memiliki berbagai adat
budaya mulai dari menanamkan kebersamaan masyarakat hingga
menanamkan moral yang baik. Adat budaya umumnya yang masih
terlihat ialah kegiatan gotong royong, meskipun hal ini sudah jarang
dilakukan tetapi masih terlihat pada persiapan acara pernikahan
ataupun kematian. Perilakuk gotong royong ini sudah lama dilakukan
sejak dulu, jadi tidak menghrankan jika masyarakat desa Sanggu
saling menopang tangan membantu pihak keluarga dalam menyiapkan
acara pernikahan ataupun keluarga yang meninggal. Mengenai
perilaku moral, sejak dulu masyarakat selalu menggunakan pakaian
yang rapi. Ada banyak peraturan yang ditegakkan agar menjaga nama
moral yang baik dan menjaga nama desa, hal ini ditujukan untuk
kebaikan bersama. Adat budaya yang masih berlaku sampai masa kini
ialah tidak boleh tinggal satu rumah sebelum resmi menikah baik
secara adat maupun secara agama. 65
4.3 Relasi Sosial
Ada beberapa peristiwa yang mencerminkan relasi sosial di
desa Sanggu. Di dalam ranah agama, rasa toleransi sangat dijunjung
tinggi di masyarakat desa Sanggu. Masing-masing umat beragama
dengan bebasnya melaksanakan kegiatan keagamaan mereka sebab
setiap masyarakat sadar akan perbedaan dan mereka menghormati
perbedaan tersebut. Hal ini sering terlihat dalam kegiatan hari raya
keagamaan, kebaktian syukuran, kematian dan pernikahan. 66
65

Luter Wijo, tokoh adat desa Sanggu, wawancara 15 Juli 2019.
Observasi dan pengalaman pribadi sebagai penduduk, Aqnes Amianni,
14-15 Juli 2019.
66
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5 Kondisi Wajah Desa Sanggu
5.1 Desa Wisata
Saat mendengar nama desa Sanggu, kesan pertama orang ialah
itu adalah sebuah desa wisata. Sebutan desa wisata yang membuat
desa Sanggu dikenal di berbagai tempat. Di desa Sanggu ada spot
wisata yang menarik dan unik. Jika ingin menikmati keindahan dan
kealamian danau, bakung dan pohon sekitar danau, datanglah ke desa
Sanggu.
5.2 Keadaan Kebersihan (Sampah-sampah)
Masyarakat desa Sanggu sebagian sadar akan menjaga
kebersihan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Tetapi cara
mereka memperlakukan sampah-sampah plastik berbeda-beda. Ada
sebagian besar masyarakat yang membuang sampah di TPS (tempat
pengumpulan sementara, ada tidak jauh dari desa). Ada yang memilih
untuk membakar sampah baik, sampah organik maupun sampah non
organic. Ada juga yang ingin memperlakukan sampah dengan cara
yang instan yaitu membuang sampah di pinggir danau, di padang
bakung, di hutan dan di pinggir kiri kanan jalan menuju ke Ibu Kota
Kabupaten. Sehingga sampah cukup bertebaran di tempat-tempat
tersebut. Karena ada warga desa yang kurang peduli, kurang
kesadaran akibat negatif sampah, malas membuang sampah ke tempat
yang tersedia di luar desa, dan dengan mudah membuang sampah
sembarangan.67
5.3 Kesejahteraan
Ada berbagai macam tolak ukur manusia ketika menyatakan
bahwa desa itu sudah sejahtera. Sebuah desa yang dikatakan sejahtera
apabila desa tersebut tidak pernah terkena bencana alam, sumber daya
alam yang melimpah, sumber daya manusia yang siap berkompetisi,
semua penduduk memiliki pekerjaan, besar penghasilan dan sedikit
pengeluaran dan cukup akan semua fasilitas. Desa Sanggu adalah desa
yang belum sejahtera apabila dilihat dari segi ekonomi, pendidikan,
67

Observasi 14-15 Juli 2019.
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sandang, pangan dan papan. Namun, desa Sanggu adalah desa yang
sejahtera sebab daerah desa Sanggu tidak pernah mengalami bencana
alam seperti gempa, tsunami dan gunung meletus. 68
6. Kesadaran Dan Perilaku Ekologis
6.1. Alam perlu dijaga dan dilestarikan
Pulau Kalimantan merupakan pulau yang menjadi paru dunia.
Makhluk hidup yang ada di Kalimantan ini, khususnya Desa Sanggu
80% hidupnya bergantung pada alam. Mereka saling bergantung
satu dengan yang lainnya. Alam ini, bagi orang Dayak diyakini
sebagai warisan leluhur. Ia diwariskan untuk generasi berikut. Alam
bila dilihat dari iman Kristen, ia adalah ciptaan Allah untuk
kebaikan manusia. Hal-hal tersebut diuraikan berikut ini, berdasarkan
pemahaman para informan.
Alam, hutan dan air perlu dijaga agar mencegah terjadinya
kepunahan makluk hidup. Alam harus dijaga, agar semua makluk
hidup boleh menikmati udara segar, juga tersedia kebutuhan makanan
bagi semua makhluk. Hutan Kalimantan kita pahami adalah paru-paru
bagi nafas dunia. Oleh sebab itu, alam, hutan, air,udara, harus
dijaga, kelestariannya dipelihara. 69 Masyarakat tradisional di desa
Sanggu, 80% bergantung kepada alam yang ada di sekitarnya. Alam
yang ada di sekitar mereka dapat menyambung hidup dengan cara
mengolah hasil alam sedemikian rupa. Untuk itu, alam tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu hutan perlu dijaga dan dilestarikan dengan
sebaik-baiknya.70
Alam ini sudah ada sejak dahulu kala. Ia telah
dimiliki oleh nenek moyang kita. Ia diwariskan kepada generasi dan
generasi secara berkelanjutan. Sebab itu, ia adalah warisan leluhur

68

Laporiati, tenaga kesehatan, diwawancara, 16 Juli 2019.
Sekretaris Desa (Suridman) diwawancara oleh Aqnes Amianni di desa
Sanggu tanggal 15 Juli 2019.
70
Hansuano, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diwawancara
tanggal 15 Juli 2019
69
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yang harus dipelihara dan dijaga. 71 Manusia hidup dari alam yang ada
di sekitarnya. Binatang hidup dalam alam dan dari alam. Alam ini
diperlukan oleh manusia dan oleh binatang. Karena itu, alam memang
harus perlu dijaga dan dipelihara agar manusia, binatang dan
tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan mereka. 72 Memelihara alam
sama artinya dengan menyelamatkan bumi. Di dalam alam ini ada
kehidupan, sebab dari alam manusia dapat memperoleh hidup dan dari
alam pula makluk hidup dapat berkembang biak. 73 Pelestarian alam
sangat penting, sebab gerenasi selanjutnya akan melihat keadaan alam
ini tidak berubah dan tetap seperti ini terjaga dan terawat. 74 Memang
dari awal ketika Allah menciptakan alam, air dan darat semua untuk
kebaikan manusia. Jika manusia ingin hidup maka manusia harus
menjaga alam ini dengan baik. Tidak bisa dipungkiri manusia dan
makluk lainnya bergantung dengan alam. Oleh sebab itu menjaga
alam harus dilakukan demi kebaikan manusia dan kebaikan makluk
hidup lainnya.75 Melestarikan alam semesta ini merupakan aksi untuk
memepertahankan keindahan dan kenyamanan tempat tinggal seluruh
makluk hidup. Jika hidup tanpa alam maka makluk hidup akan susah
memperoleh udara baik, tanah subur, lingkungan bersih dan air yang
jernih.76
6.2.Pemahaman ajaran leluhur Orang Dayak tentang alam
Orang Dayak di Desa Sanggu memahami ajaran leluhur
tentang menjaga dan memelihara alam lingkungannya intinya,
misanya, ada larangan menebang pohon besar, ada ritual untuk
membuka alam, ada dewata penjaga “supan” atau mata air, juga
71

Luter Wijo, Tokoh Adat Desa Sanggu, wawancara tanggal 15 Juli 2019
Laporiati, Tenaga Kesehatan, Desa Sanggu, diwawancara tanggal 16 Juli
2019.
73
Umiati, Kepala SDN Sanggu, diwawancara 18 Juli 2019
74
Rusmiati, Tokoh Perempuan Desa Sanggu, diwawancara tanggal 21 Juli
2019.
75
Nopilianty, STh, pendeta GKE Sanggu, diwawancara tanggal 22 Juli
2019.
76
NN, wawancara tol 29 Juli 2019.
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dilarang menulis atau mengukir di kulit pohon hidup. Lebih lanjut hal
itu diuraikan berikut berdasarkan pemahaman para informan.
Para orang tua orang leluhur zaman dahulu, selalu
beranggapan bahwa alam lingkungan tidak boleh diperlakukan
sembarangan. Kepercayaan tentang menjaga dan memeliharan alam
selalu berkaitan dengan
kepercayaan Kaharingan. Mereka
mempercayai bahwa alam harus dijunjung tinggi dan dilindungi.
Ketika akan mengerjakan hutan, maka sebelum melakukan aktivitas
di alam, harus mengadakan beberapa ritual. Tujuan ritual itu, untuk
mendapatkan izin agar dilancarkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Ada satu yang menarik tentang pengajaran tersebut, yakni ditujukan
untuk melindungi alam ini agar terhindar dari keserakahan manusia.
Ada satu cerita leluhur yang mempercayai bahwa di peraian air ada
satu yang bernama dewata. Dewata ini adalah makluk yang tinggal di
mata air. Ia memiliki tugas untuk menjaga air tetap bersih.Ia juga
menjaga kehidupan di dalam air. Mata air iitu diyakini sumber
kehidupan yang mengaliri ke berbagai aliran air. Orang Dayak
Ma‟anyan menamakan mata air tersebut dengan sebutan “supan”.
Leluhur mempercayai bahwa “supan” ini adalah tempat bersarangnya
para makluk halus, sehingga tiap kali hendak mengambil air dari mata
air, orang
harus meminta ijin kepada makluk yang tinggal di
dalamnya. Dari cerita ini bukan makna magis atau mistik yang
dipercayai, sebab kita sudah menjadi orang Kristen bukan orang
Kaharingan. Cerita ini mengandung makna bahwa jangan berlaku
sembarangan terhadap mata air. Jika berlaku sembarangan kepada
mata air ini, maka kehidupan makluk hidup akan terancam dalam
bahaya. Kaarena, makluk halus hidupnya sebagian besar dari air.
Oleh sebab itu cerita ini mengandung pesan bahwa semua manusia
harus menjaga mata air agar tetap jernih dan bersih. 77
Ada banyak mitologi di dunia orang Dayak tentang pengajaran
untuk menjaga alam. Salah satu contoh mitos yang terkenal di desa
Sanggu ialah larangan tentang menebang pohon besar (pohon
77

Luter Wijo, Tokoh Adat..., 15-Juli-2019
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Taniran). Pohon yang besar merupakan tempat tinggal roh-roh
berbagai makhluk halus. Jika ada orang yang berani menebang
pohon besar itu, maka penghuninya berupa makluk halus akan
mengamuk. Para leluhur orang Dayak mempercayai bahwa pohon
Taniran itu adalah rumah mereka (makluk halus). 78 Sekiranya ada
pemahaman dari ajaran leluhur untuk menjaga dan memelihara alam,
maka kita beranggapan bahwa masyarakat desa Sanggu memiliki
tugas untuk menjaga dan memperhatikan alam. 79 Mungkin ada
pengajaran dari para leluhur untuk menjaga dan melestarikan alam.
Apapun yang mereka ajari itu adalah bentuk didikan mereka di zaman
dahulu agar generasi selanjutnya bisa memelihara dan manjaga alam
ini.80 Ada satu kisah zaman dulu. Ada orang yang suka mengukir
nama di pohon, perbuatan ini jelas tidak baik, karena merusak pohon.
Jika hal ini dibiarkan, maka alam ini tidak terjaga, karena tangan nakal
yang suka mencoret di pohon, menulis nama di pohon menggunakan
pisau, pahat, dan berbagai alat, maka umur manusia yang melakukan
perbuatan itu tergantung pada pohon yang telah dirusak. Jika pohon
tersebut mati maka orang yang mencoret pohon itu juga mati. Ini
adalah suatu ajaran leluhur agar menjaga dan memelihara alam sebaik
mungkin.81 Jika ada pengajaran dari leluhur kita seperti itu, tentu ada
maksud baik, agar manusia dapat memperlakukan alam dengan
bijaksana.82 Inti dari kisah-kisah leluhur itu pasti mengandung makna
yang baik dan membuat efek jera bagi yang pernah melakukan
pelanggaran.83
6.3. Perilaku Yang Kurang Bersahabat Dengan Alam
Dikatakan kesadaran dan perilaku ekologis masyarakat cukup
baik. Ternyata, sikap kurang bersahabat dengan lingkungan yang sehat
78

Suridman, Sekretaris Desa...,15-Juli-2019
Hansuano, Ketua BPD...,15-Juli-2019
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Laporiati, Tenaga Kesehatan...,16-Juli-2019
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Umiati, Kepala SDN...,18-Juli-2019
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Rusmiati, Tokoh Perempuan...,21-Juli-2019
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Nopilianty, pendeta GKE...,22-Juli-2019
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dan lestari masih terjadi dalam masyarakat Desa sanggu. Mereka
masih ada yang membuang limbah kimia sembarangan, membuang
sampah plastik sembarangan, menangkap ikan dan udang dengan
racun, menebang pohon berlebihan. Khusus dalam membuang
limbah dan sampah sembarangan, serta menebang pohon berlebihan,
dikatakan berulang kali oleh para informan. Hal tersebut diungkapkan
para informan sebagai berikut.
Ada banyak perilaku dan perbuatan yang bersifat merusak alam,
seperti menebang pohon sembarangan, membuangan limbah kimia
yang sulit terurai, membuang sampah sembarangan dan menggunakan
bahan kimia untuk meracun ikan dan udang. Hal tersebut dapat
dikatakan sebagai perbuatan yang tidak memelihara alam. Di desa
Sanggu, ada beberapa kegiatan yang termasuk merusak alam sekitar
desa Sanggu. Adapun kegiatannya seperti menebang pohon
sembarangan, pembakaran lahan, membuang sampah non organik di
sembarang tempat (ruang lingkup lingkungan desa, danau dan hutan),
menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti “decis” untuk
menangkap ikan dan udang84.
Hal umum yang sering dijumpai
dengan perbuatan yang bersifat merusak alam adalah penebangan
pohon secara berlebihan dan membuang sampah sembarangan. Inilah
periaku yang dijumpai di Desa Sanggu. 85
Perilaku yang bersifat merusak alam yakni memperlakukan
alam secara berlebihan demi memuaskan keinginan pribadi, tanpa
memperhatikan kehidupan makluk lain. Hal ini dapat dilihat pada
perlakuan penebangan pohon dalam jumlah yang banyak, membuang
sampah sembarangan, menangkap ikan dengan bahan berbahaya dan
pembuangan limbah. Di masyarakat desa Sanggu, selain hal tersebut
terjadi dan dilaukan oleh warga desa. 86 Ada berbagai tingkah laku
manusia yang sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah. Perilaku
yang tidak menjaga alam itu seperti membuang sembarangan,
84

Suridman, Sekretaris Desa…..,15 Juli 2019
Hansuano, Ketua BPD……,15 Juli 2019
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membuang air besar sembarangan, membuang sampah sembarangan,
membakar hutan. Perilaku tersebut terjadi di masyarakat desa
Sanggu. Hal itu berdasarkan dari apa yang dapat dilihat dari perilaku
masyrakat desa Sanggu, meskipun tidak semuanya yang berbuat
demikian.87
6.4. Kesadaran Dalam Membuang Sampah Plastik
Sampah-sampah plastik yang dibawa sebagai tempat barang
belanjaan dari pasar dan toko/warung, setelah tidak dapat digunakan
lagi biasanya sebagian besar secara sadar membuang sampah di TPS.
Tetapi ada diantara mereka membuangnya di tepi danau, di pulau
bakung, dan di hutan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai kebiasaan
mereka. Ada juga yang membakar sendiri sampah-sampah itu. Hal
tersebut sebagaimana diungkapkan para informan berikut.
Berdasarkan pengamatan Sekertaris Desa, masyarakat di Desa
Sanggu rata-rata memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan
lingkungan. Sebagian besar masyarakat di desa Sanggu membuang
sampah plastik ke TPS, yang tersedia di luar desa, tetapi ada
sebagian masyarakat yang dengan sadar dan dengan sengaja
membuang sampah plastik di tepi danau dan di hutan. 88 Tokoh adat
melihat rata-rata masyarakat desa Sanggu membuang sampah plastik
ke tempat pembuangan sementara. Namun, ada juga yang mengambil
tindakan membakar sampah plastik. Secara keseluruhan masyarakat
desa Sanggu memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan. 89 Tenaga
Kesehatan mengamati masyarakat desa Sanggu sudah paham akan
kebersihan lingkungan, tetapi sebagian dari masyarakat ini tidak sadar
bahwa tindakan mereka itu salah. Sebab masih ada masyrakat yang
membuang sampah di pinggir danau dan di hutan. Tetapi, tidak semua
dari mereka yang berlaku demikian, sebab sebagian besar masyarakat
membuang sampah di TPS atau memilih untuk membakarnya sendiri,
selagi sampah itu termasuk jenis sampah kering seperti sampah
87

Laporiati, Tenaga Kesehatan..., 16 Juli 2019
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plastik.90 Sebagai pendidik, mengamati masyarakat desa Sanggu
memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar. Sebagian besar
dari mereka membuang sampah di TPS, namun ada sebagian yang
membakar sendiri sampah-sampah plastik. Akan tetapi, sebagiannya
lagi membuang sampah di sembarangan tempat seperti di pinggir
danau dan di hutan. Bagi mereka hal ini sudah menjadi kebiasaan
yang sukar untuk diubah. 91 Tokoh perempuan melihat sebagian besar
masyarakat desa Sanggu membuang sampah plastik di TPS. Namun,
baru-baru ini ada masyarakat yang membuang sampah di danau dan di
hutan. Saya tidak bisa menyebut perbuatan mereka salah, sebab TPS
itu sangat lambat diambil oleh petugas dari dinas kebersihan. Dampak
dari keterlambatan pengambilan sampah, maka TPS ini menjadi
penuh dan meluap,
sehingga anjing-anjing dengan mudah
membongkar sampah-sampah yang sudah dibuang dan mengeluarkan
sampah tersebut hingga ke tengah jalan raya. Inilah alasan sebagian
masyarakat memilih membuang sampah di danau dan di hutan. 92
6.5. Dampak Membuang Sampah Plastik Sembarangan
Oleh sebagian warga masyarakat, sampah plastik yang
dibuang sembarangan, ternyata akan berbahaya bagi manusia dan
mahkluk yang lainnya. Karena sampah menjadi tempat bersarang
penyakit. Sehingga manusia mudah terserang penyakit. Ia berbahaya
bagi kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan makhluk lain
terancam. Ia berbahaya bagi udang dan ikan. Populasi udang dan
ikan menurun. Hal tersebut nampak berdasarkan pendapat para
informan.
Membuang sampah sembarangan akan membuahkan hal yang
bersifat negatif. Adapun bahaya kepada manusia ialah mudah
terserang sakit. Akibat membuang sampah di sembarangan tempat
juga membahyakan makluk hidup dan alam seperti merusak
lingkungan dan peraian di danau, populasi ikan menurun,
90
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menghambat pertumbuhan pepohonan di hutan.93 Sampah plastik akan
menimbulkan banyak dampak negative bagi seluruh makluk hidup.
Alam dan makluk lainnya akan terancam kepunahannya sebab
membuang sampah sembarangan akan memperpendek umur mereka.94
Apabila sampah plastik ini dibiarkan dibuang sembarangan, tentu
akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Sampah plastik
sulit terurai apabila dibiarkan dibuang sembarangan akan
menimbulkan penyakit dari uapan-uapan sampah plastik. Uapanuapan tersebut akan mengotori udara dan udara kotor itu akan dihirup
oleh manusia sehingga manusia akan mudah jatuh sakit. Bagi alam
dan makluk hidup lainnya akan mengalami kesusahan baik dalam
pertumbuhan dan lingkungan akan dicemari oleh sampah plastik. 95
Sampah plastik dibuang disembarang tempat, dapat menumbulkan
bahaya bagi kesehatan manusia, sebab manusia akan terkena penyakit
disentri dan TBC paru-paru. Penyakit tersebut muncul oleh berbagai
factor, tetapi salah satu faktornya ialah karena sampah plasik yang
dibuang di sembarang tempat. Bagi makluk hidup lainnya seperti
binatang dan tumbuhan akan berdampak negatif bagi perkembangan
mereka. Misal, ikan-ikan memakan sisa-sisa makanan yang ada di
dalam bungkusan plastik. Hal ini mengakibatkan keracunan, sebab
jika sampah palstik dibuang di sembarang tempat, maka bahan kimia
bercampur dengan bakteri jahat. Jika sampah plastik ini terus
dibiarkan dibuang di sembarang tempat, kemungkinan besar populasi
mereka akan menurun. 96 Manusia yaitu mudah terserang penyalit
seperti ispa dan diare. Ini diakibatkan karena kurang menjaga
kebersihan dan tidak menerapkan hidup bersih sehat. Bagi makluk
lainnya akan terjadi bahaya juga seperti kesehatan dari binatang dan
tumbuhan akan terganggu sebab sampah-sampah yang dibuang di
sembarang tempa, t sudah tercemar bakteri jahat, dan sampah plastik
93
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akan sulit terurai karena ada banyak bahan kimia yang mengancam
kehidupan makluk hidup lainnya. 97Sampah adalah tempat
bersarangnya nyamuk DBD, lalat dan berbagai bakteri penyebab
penyakit. Bahaya bagi manusia ialah mudah terserang penyakit seperti
pernafasan dan penyakit paru-paru. Bagi makluk lain juga berdampak
buruk seperti keracunan, menghentikan binatang berkembang biak dan
penekanan penurunan kesuburan tanah sehingga tumbuhan menjadi
layu, kering dan mati.98
6.6.Alasan Membuang Sampah Sembarangan
Sampah-sampah plastik yang dibawa sebagai tempat barang
belanjaan dari pasar dan toko/warung, setelah tidak dapat digunakan
lagi, biasanya dibuang ke danau, ke pulau bakung, dan ke hutan.
Sebab tempat TPS jauh dari rumah, sering penuh lalu melimpah ruah,
dan dibawa anjing ke mana-mana. Sehingga lebih baik lempar ke
hutan atau ke danau, lebih dilakukan, hal demikian biasa dilakukan.
Hal itu Nampak dari pengakuan para informan.
Barang belanjaan dari pasar/ warung dibawa dengan kantong
plastik. Biasanya, plastik bekas ditampung dalam kantong plastik
yanglebih besar. Ketika kantong itu sudah penuh, sampah dibawa ke
danau dan dibuang di sana. Bukannya mereka tidak sadar, merekan
sudah tahu, kalau membuang sampah sembarangan, dilarang keras
oleh aparat.
Akan tetapi, dengan membuang sampah di danau,
diharapkan sampah itu akan tenggelam ke dasar danau. Sampah itu
lalu tidak kelihatan lagi. Kalau sampah dibuang ke hutan atau di
sembarang tempat, naka sampah akan bertebaran. Di samping itu,
membuang sampah ke TPS, sangat jauh dari rumah. Apalagi kalau
tidak bisa mengendarai sepeda motor. Oleh sebab itu, membuang
sampah di danau lebih mudah dan lebih dekat, dari pada membuang
sampah ke TPS.99 Membuang sampah langsung ke hutan, jauh lebih
mudah dan praktis. Kebiasaan membuang sampah ke hutan, sudah
97
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menjadi kebiasaan yang berjalan dari dahulu sampai sekarang.
Mereka membuang sampah ke hutan saat berangkat menoreh karet.
Hutan itu adalah tempat yang aman untuk membuang sampah. Kalau
membuang sampah di danau, tidak nyaman melihat pemandangan
danau yang banyak sampah. Kalau membuang di TPS, di sana
sampah sering meluap ke jalan raya dan menggangu kenyaman
pengguna jalan raya. Sehingga mereka memutuskan saja untuk
membuang sampah ke hutan.100 “Saya sering membuang sampah ke
danau. Namun sebagian dibakar, selama plastik itu tidak basah.
Sampah dibuang ke danau karena bagi saya itu adalah hal yang
mudah.” Namun menurutnya, tidak semua sampah dibuang ke danau.
Apabila sampah plastik yang masih kering, maka memilihnya untuk
dibakar saja, namun apabila sampah plastik itu basah maka, ia
dibuang saja ke danau atau daerah tanaman bakung. 101 Selain itu,
bagi mereka ada yang lebih praktik sekaligus dibawa. Ketika tiba di
hutan, sampah dilempar dengan mudah ke dalam hutan atau ke pulau
bakung. Alasan lainnya, karena tidak ada pembuangan sampah di
dekat rumah mereka, Sedangkan tempat pembuangan sampah TPS,
cukup jauh dari rumah.102
6.7. Alternatif Membangun Kesadaran Perilaku Ekologis
Menyediakan tong sampah, papan plang himbawan membuang
sampah pada tempatnya, penyuluhan hidup sehat dan buang sampah
pada tempatnya, membagi brosur tentang ramah lingkungan, Jumat
bersih, disiplin membuang sampah pada tempatnya, mendidik agar
ramah lingkungan, Ibu-ibu dilatih menanam sayuran di halaman
rumah, mengelola sampah organik untuk pupuk, sampah non organik
untuk perhiasan. Alam adalah ciptaan Allah yang perlu dikelola
dengan bijaksana.
Menjaga kebersihan lingkungan dari sampah bukanlah hal yang
mudah, sebab masing-masing masyarakat memiliki dasar pemikiran
100
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masing-masing. Oleh sebab itu, Desa Sanggu ini memerlukan
kebersamaan untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan
kelestarian alam. Kami selaku pemerintah desa mendorong
masyarakat untuk dapat bergotong royong membersihkan sampahsampah yang mengotori lingkungan desa Sanggu. Hal ini ditujukn
sebagai wujud kepedulian akan kesadaran menjaga kebersihan dan
melestarikan alam. Usulan : Pemerintah desa mengadakan program
pengadaan tong sampah ditiap rumah. Tiap rumah tersebut diberikan
dua buah tong sampah agar masyarakat dapat memisahkan antara
sampah organik dan sampah non organik. Kemudian di sekitar
lingkungan desa akan dipasang papan plang tentang himbauan untuk
membuang sampah pada tempatnya. 103 Sebaga Tenaga Kesehatan
berupa semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat desa Sanggu untuk membiasakan diri membuang sampah
pada tempatnya. Upaya yang dilakukan untuk menolong masyarakat
agar ramah lingkungan ialah dengan cara memberikan penyuluhan
tentang kesehatan. Isi penyuluhan tentang kesehatan ini berisi tentang
bahaya-bahaya membuang sampah plastik di sembarang tempat. Hal
praktis yang dapat dilakukan untuk menolong masyarakat agar ramah
lingkungan adalah merangkul masyarakat agar dapat memperhatikan
lingkungan yang bersih. Memang susah mengubah perilaku dan
kebiasaan masyarakat tetapi dengan kerjama yang baik diantara semua
pihak. Secara praktis hal yang dapat dilakukan ialah membagikan
gambar dan poster yang bertemakan tentang ramah lingkungan dan
membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Lebih
baik mencegah daripada mengobati inilah motto kami selaku tenaga
kesehatan.104 Di dalam dunia pendidikan, selaku tenaga pendidikan
harus dituntut untuk menanam karakter anak yang disiplin. Setiap hari
Jum‟at kami mengadakan Jum‟at bersih, di hari Jum‟at ini kami
mengajak murid-murid untuk membersihkan lingkungan sekolah
dengan memetik sampah, membersihkan ruangan dan menerapkan
103
104
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kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Pada dasarnya inilah
yang dapat kami lakukan untuk menanam kedisiplinan mereka agar
mereka dapat mejadi anak-anak yang ramah terhadap lingkungan
sekitar. Sebab dari masa kecil mereka sudah terbiasa untuk menjaga
kebersihan lingkungan. 105 Selaku perwakilan suara ibu-ibu, saya
mengusulkan bahwa kaum ibu menerima pelatihan bagaimana
memberdayakan sampah organik menjadi pupuk dan memberdayakan
sampah non organik menjadi kerajinan agar dijual sebagai cindera
mata dari desa wisata. Bagi ibu-ibu PKK, alangkah baiknya mengajak
seluruh kaum ibu-ibu untuk mulai membudidayakan tanaman sayuran
agar jangan lagi membeli sebab menanam sayur sendiri akan
memperbaiki ekonomi keluarga, dengan demikian alam kita dapat
tejaga. Selama ini alasan utama mereka untuk menebang pohon ialah
sebagai mata pencaharian utama mereka, sebab semuanya serba
membeli. Saya ingin mengubah kebiasan yang serba membeli dengan
mengajak ibu-ibu untuk menanam sayur agar jangan lagi membeli. 106
Sebagai tokoh gereja, sebenarnya ini adalah tugas bersama dan
memerlukan dari pihak yang terkait. Selaku tokoh gereja saya
memulai dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa alam ini adalah
ciptaan Tuhan dan manusia diberikan mandat oleh Allah untuk
mengelola alam ini dengan bijaksana. Di dalam gereja kami sudah
menyediakan tempat membuang sampah sebab gereja adalah tempat
untuk memuji nama Tuhan dan mengharapkan agar jemaat sadar
untuk tidak membuang sampah sembarangan. 107
7. Analisa Kesadaran Dan Perilaku Ekologis
7.1.Hidup bergantung pada alam
Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang telah
menjadi paru-paru dunia. Hutan yang ada di pulau ini diharapkan
menjadi salah sumber oksigen dunia. Makhluk hidup yang ada di
105
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pulau kalimantan ini, khususnya
warga desa Sanggu 80%
hidupnya bergantung dan bersumber pada alam di sekitarnya.
Alam secara lebih khusus
bagi orang Dayak diyakini sebagai
warisan leluhur. Ia diwariskan satu generasi untuk generasi berikut.
Alam, bila dilihat dari sisi iman Kristen, ia adalah ciptaan Allah
untuk kebaikan manusia. Sebab itu, alam meskipun diusahakan untuk
kepentingan hidup masyarakatnya, ia perlu dirawat, dipelihara dan
dikelola dengan baik dan bijak, sesuai keyakinan iman, kearifan
lokal serta relevan dengan konteksnya.
Alam ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Manusia ditempatkan di
alam ciptaanNya itu. Manusia sama dengan alam, yakni sama sebagai
ciptaan Allah. Ia berdiri di alam, hidup di alam, hidup dari alam dan
memetik yang muncul keluar dari alam, Ia makan dan minum dari
alam. Sebab itu, manusia mesti menghargai alam, memelihara alam,
dan menjaga alam agar tidak rusak. Ia mengusahakan alam dan
memelihara alam. Kalau alam rusak dan terganggu, maka manusia
akan terancam hidupnya. 108 Manusia dan alam ada saling
membutuhkan dan ketergantungan. Alam membutuhkan manusia
untuk memeliharanya. Manusia membutuhkan alam bagi kepentingan
hidupnya.
7.2.Alam Sebagai Saudara Bagi Kehidupan
Orang Dayak di Desa Sanggu memahami ajaran leluhur
tentang menjaga dan memelihara alam lingkungannya intinya,
misanya, ada larangan menebang pohon besar, ada ritual untuk
membuka alam, ada dewata penjaga “supan” atau mata air, juga
dilarang menulis atau mengukir di kulit pohon hidup
Bagi orang Dayak Maanyan, alam lingkungan hidup adalah
saudaranya “pulaksani” (Bhs Maanyan), artinya sesama saudara bagi
manusia. Ketika upaya menjaga dan memelihara alam yang lestari,
maka orang Maanyan akan mengingat bahwa alam ini, air, tanah,
108
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darat, hutan, pohon adalah “pulaksanai,” sesama saudara baginya.
Keharmonisan dan keseimbangan perlu dijaga dan dipelihara, bukan
dirusak dan dieksploitasi. Di samping itu,dipahami juga bahwa di
dalam alam (pohon, lembah, gua, sungai, “supan”/ mata air), adalah
tempat berdiam roh-roh keilahian. Tempat itu, bukanlah obyek yang
mati, tetapi obyek hidup dan disucikan. Karena itu, perlu dijaga,
dihormati serta dipelihara. 109 Manusia memiliki kedekatan dengan
alam. Karena ia ada di alam, hidup dari alam, bagian dari alam.
Manusia tidak dapat dipisahkan dari alam.110
7.3.Kurang bersahabat dengan alam
Para informan mengatakan kesadaran dan perilaku ekologis
masyarakat cukup baik. Ternyata, sikap yang ada masih kurang
bersahabat dengan lingkungan yang sehat dan lestari. Masyarakat
Desa Sanggu masih ada yang membuang limbah sampah
sembarangan, membuang sampah plastik sembarangan, menangkap
ikan dan udang dengan racun, menebang pohon secara berlebihan.
Khusus dalam membuang sampah sembarangan, dan menebang
pohon berlebihan, dikatakan berulang kali oleh para informan.
Sebagian besar, secara sadar membuang sampah di TPS. Tetapi ada
diantara mereka membuangnya di tepi danau, di pulau bakung, dan
di hutan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai kebiasaan mereka.
Ada juga yang membakar sendiri sampah-sampah itu.
Kesadaran ekologis sudah dimiliki bahwa alam harus dijaga
dan dipelihara. Tetapi, ikan dan udang tetap ditangkap menggunakan
racun. Pohon ditebang secara berlebihan. Hal ini terjadi karena
terdesak oleh kebutuhan dan motif ekonomi. Ketika kebutuhan
ekonomi mendesak, sementara keterampilan dan keakhlian untuk
mendapatkan uang secara halal tidak ada, maka tindakan yang tidak
baik dan tidak benar dapat terjadi. Orang dapat melakukan hal yang
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melanggar ketentuan yang ada dalam masyarakatnya.111 Sedangkan
yang membuang sampah sembarangan dapat terjadi karena tidak
mau melakukan yang dianggap merepotkan, Lebih senang mengambil
langkah yang dianggap mudah, cepat dan praktis. Perilaku egois
yang ingin gampang, tidak mau susah. Tidak mau berpikir panjang
dan jauh ke depan. Meskipun perbuatan itu menyisakan akibat
ekologis yang buruk bagi sesama manusia dan ciptaan lain. 112
7.4. Perilaku Ingin Mudah Dan Kurang Peduli
Alasan membuang sampah sembarangan? Sampah-sampah
plastik yang dibawa sebagai tempat barang belanjaan dari pasar dan
toko/warung, setelah tidak dapat digunakan lagi, Karena di dekat
rumah tidak ada tempat sampah, maka sampah biasanya dibuang ke
danau, dan sampah akan tenggelam. Kalau dibuang ke pulau bakung
atau ke hutan, maka sampah tidak kelihatan lagi. TPS yang disediakan
dianggap jauh dari rumah, lalu sering penuh melimpah ruah, dan
berceceran ke mana-mana oleh anjing. Karenanya lebih baik dibawa
dan dilempar ke hutan atau ke danau. Cara itu lebih mudah, lebih
praktis, lebih dekat dari, rumah. Cara demikian sudah menjadi
kebiasaan dari dahulu.
Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan kerap kali dan
berulang-ulang. Hal yang biasa, menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang
dibiasakan, menjadi budaya. Jadi membuang sampah sembarangan
adalah budaya yang kurang ekologis. Ia kurang mempertimbangkan
akibat buruknya. Benar sampah yang dilempar ke hutan tidak
kelihatan. Yang dilempar ke danau, lalu tenggelam. Tidak disadarinya
bahwa sampah itu tetap ada, tidak terurai dalam waktu yang lama.
Sehingga sampah berdampak kurang ekologis.
Membuang sampah sembarangan dengan alasan danau dan
hutan, lebih dekat, lebih mudah dan lebih praktis, sedangkan bak
111
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sampah desa lebih jauh. Hal ini kita mengerti sebagai buah perilaku
seorang pemalas, ingin serba gampang dan mudah, tidak mau repot.
Perilaku itu mengalahkan kesadaran yang ada bahwa alam harus
dijaga dan dipelihara. Kesadaran bahwa sampah yang dibuang
sembarangan dapat menyebabkan sakit penyakit dan kerusakan
lingkungan. Sikap perilaku
tersebut, juga seiring dengan tulisan
Fransino113bahwa orang membuang sampah ke sungai di Kelayan, di
Banjarmasin, oleh karena mementing diri sendiri, sikap pemalas,
karena pengaruh lingkungan keluarga, gaya hidup yang konsumtif,
gaya hidup tidak peduli lingkungan hidup.
7.5. Dampak Membuang Sampah Plastik Sembarangan
Oleh sebagian warga masyarakat, sampah plastik yang dibuang
sembarangan, ternyata akan berbahaya bagi manusia dan mahkluk
hidup yang lainnya. Karena, sampah menjadi tempat bersarang
penyakit. Sehingga manusia mudah terserang penyakit. Ia berbahaya
bagi kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan makhluk hidup
lain terancam. Ia berbahaya bagi udang dan ikan. Populasi udang dan
ikan menurun.
Persepsi informan itu, baru sebagian kecil dampak sampah
plastik. Dampak yang lebih luas lagi adalah tercemarnya tanah, air
tanah, dan terganggunya makhluk hidup bawah tanah. Racun-racun
dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan berpotensi untuk
membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing.
Sampah plastik akan mengganggu jalur terserapnya air ke dalam
tanah. Ia juga menurukan kesuburan tanah, karena plastik juga dapat
menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah yang berperan dalam
penyuburan tanah. Hewan-hewan dapat terjebak dalam tumpukan
sampah hingga mati. Ketika hewan yang menelan sampah mati,
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bangkainya dapat meracuni hewan lainnya, mencemari lingkungan
dengan baunya.114
Pembuangan sampah plastik di sungai-sungai akan
menyebabkan banjir ketika hujan turun. Penyumbatan saluran air
akibat sampah plastik dapat menjadi tempat perkembangbiakan daur
hidup nyamuk dan serangga berbahaya lainnya, seperti nyamuk BDB
dan malaria, sehingga menimbulkan penyakit. Racun nyamuk
dibakar, asapnya akan mencemari lingkungan, zat dioksin yang
dihirup manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti
gangguan sistem pernapasan pada manusia, kanker, pembengkakan
hati, dan gangguan sistem syaraf. Kualitas air di lingkungan akan
memburuk karena banyaknya sampah plastik yang mengandung
bahan-bahan kimia, seperti styrene trimer, bisphenol A, akan
meracuni air.115
7.6. Alternatif Membangun Kesadaran Perilaku Ekologis
Solusi alternatif dari para informan sebagai sumbangan
pemikiran. Alternatif itu antara lain menyediakan tong sampah, papan
plang himbawan membuang sampah pada tempatnya, penyuluhan
hidup sehat dan buang sampah pada tempatnya, membagi brosur
tentang ramah lingkungan. Untuk murid di sekolah dilatih dengan
Jumat bersih, disiplin membuang sampah pada tempatnya, mendidik
agar ramah lingkungan, Bagi kelompok Ibu-ibu dapat dengan
dimotivasi menanam sayuran di halaman rumah, mengelola sampah
organik untuk pupuk, sampah non organik untuk perhiasan. Bagi
anggota jemaat, dididik untuk memahami bahwa alam adalah
ciptaan Allah yang perlu dikelola dengan bijaksana.
Penyediaan tong sampah di setiap rumah keluarga memang
usulan praktis, guna menjawab mereka yang mengatakan TPS cukup
jauh dari rumah mereka. Untuk itu, perlu ada lagi yang bertugas
114

https://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik, diunduh 9
Agts 2019, pk. 14.15.
115
https://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik, diunduh 9
Agts 2019, pk. 14.15.
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untuk membawa sampah ke TPS. Inipun satu persoalan baru lagi.
Papan plang dan brosur dan penyuluhan cukup baik untuk diadakan
dalam rangka pendidikan
dan penyadaran. Pendidikan dan
penyadaran perlu dilakukan mulai
dari dalam keluarga dan
dilanjutkan di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat
strategis dalam mendidik dan melatih anak-anak untuk sadar
mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Misalnya latihan
disiplin membuang sampah pada tempatnya. Hidup dengan gaya
ramah lingkungan menjadi budaya hidupnya. Memotivasi Ibu-ibu
menanam sayur di halaman rumah dan membuat pupuk memakai
sampah organik merupakan ajakan yang cerdas. Karena sampah
diberdayakan, uang sayur menjadi hemat. Sampah non-organik
sebagian dapat digunakan untuk perhiasan. Apabila dilihat dari sisi
keyakinan, banyak penduduk desa sebagai anggota gereja. Pendidikan
dan penyadaran tentang hidup ramah lingkungan sangat efektif
dilakukan melalui gereja, sebagai bagian dari pendidikan iman.
8. Penutup
Allah mencipta manusia, Allah memberi mandat kepadanya.
Mandat untuk menjaga dan memelihara alam ciptaanNya. Manusia
diberi kesempatan untuk mengusahakan alam dan isinya berupa
tanah, air, udara, tumbuhan dan segala makhluk yang ada di
dalamnya, bagi kepentingan hidup dan kelanjutan hidup serta
regenerasinya. Mandat mengusahakan alam dan isinya, mesti
dibarengi dengan menjaga dan memeliharanya, agar tidak rusak,
sehingga tetap berfungsi dalam siklus ekosistem alam yang baik.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata,
manusia lalai pada mandat Allah kepadanya. Alam dan tumbuhan
yang subur dan lebat diekploitasi bersar-besaran, sehingga terjadi
kerusakan alam, yang juga berakibat banjir, hutan menjadi gundul,
manusia menjadi terancam kehidupannya. Ikan-ikan dan udang di
sungai dan danau ditangkap memakai racun-racun yang
membahayakan kelangsungan siklus dan irama ekosistemnya.
Kemudian sampah-sampah plastik, kantong plastik, dan barang
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bekas plastik lainnya dibuang di danau, di bakung, di hutan dan
sembarang tempat. Semua itu menggangu dan membahayakan
kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Hal ini menjadi
masalah yang besar bagi manusia dan masyarakat.
Penelitian telah menemukan bahwa disadari alam adalah
warisan leluhur yang perlu dijaga, dipelihara, dirawat dan dilestarikan.
Manusia belajar hidup ramah lingkungan. Membuang sampah tidak
sembarangan, tetapi pada tempatnya. Perlu ada upaya penyadaran
secara praktis, tetapi juga melalui pendidikan di sekolah dan melalui
gereja sebagai bagian pendidikan iman.

95

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

DAFTAR PUSTAKA
Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di
Jemaat GKE Sanggu Tahun 1992-2017. Banjarmasin:
Skripsi Pada STT GKE, 2019.
Fransino, Fenomena Sampah di Sungai Kelurahan Kelayan
Selatan. Banjarmasin: Skripsi pada STT GKE, 2017.
Tu‟u, Tulus. “Perilaku Iman dan Ekologis,” dalam Mahin,
Marko dan Tu‟u, Tulus. Mengasihi Tuhan dan Sesama
Ciptaan. Banjarmasin, Unit Publikasi STT GKE, 2008.
Singgih, Emmanuel Gerrit. Reformasi dan Transformasi
Pelayanan Gereja Menyongsong Abad 21. Yogyakarta,
Kanisius, 1997.
https://www.bengkelcoretan.com/846/kemiskinan-dankepekaansosial-kita/,diunduh, 8 Agts 2019,pk 17.50.
https://www.kitapunya.net/2015/08/pengertian-dan-contoh
perilaku-ananiah-egois.html, diunduh, 9 Agts 2019, pk 12.04
https://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik,
diunduh 9 Agts 2019, pk. 14.15.
https://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik,
diunduh 9 Agts 2019, pk. 14.15

96

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

Telaah Historis-Teologis Terhadap
Kepimpimpinan Karismatis Suta Ono
Hadi Saputra
Abstrak
Max Weber menyebutkan bahwa kepemimpinan Karismatik
bertumpu pada faktor kemampuan pribadi dalam memimpin dan
didukung oleh komunitasnya. Dua foktor tersebut nampaknya
ada dalam sosok Suta Ono. Seorang pemimpin Dayak Maanyan
Paju Epat berhasil membuktikan kepemimpinannya dengan
mengindentifikasikan dirinya sebagai sosok yang lahir dan besar
dikelompok Paju Epat. Dia berpegang teguh pada kepercayaan
asli sampai dia mati sebagai bentuk kesetiaan imannya.
Suta Ono mewakili sosok Karismatik yang disebutkan Marx
Weber dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang harus
memilih sebuah dunia yang berbeda dari riuhnya kisah
kepahlawanan para tokoh Nasional bangsa ini. Namun Suta Ono
tetap menjadi sebuah kebanggaan dan hidup dalam memori
kolektif orang-orang Maanyan. Suta Ono, Lewu Hante, Tamak
Mas dan Lewu Nanyu jadi semacam rangkaian yang dikultuskan
oleh orang Maanyan Paju Epat. Bahkan dalam pandangan
generasi yang baru yang tidak pernah mengenali Suta Ono
mereka hidupkan sosok tersebut dengan cerita mereka sendiri
yang digambarkan dengan seorang Raja, sebagai gambaran
kepemimpinan yang agung. Benar yang dikatakan Max Weber,
bahwa kepemimpian Karismatis adalah sebuah bentuk
kepemimpinan yang tidak tergerus oleh waktu, bahkan diera
Postmodern dimana sang pemimpin yang sudah lama tiada ia
masih akan terus diingat dan dirayakan
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Kata Kunci : Dayak Maanyan, Suta Ono, Max Weber, Paju
Epat, Karisma, Lewu Hante, Tamak Mas, Lewu Nanyu.
1. Pendahuluan
Orang Dayak adalah masyarakat yang tidak mengenal
tradisi tulis-menulis sehingga setiap tradisi atau sejarah selalu
dituturkan secara oral. Begitu juga dengan sosok pemimpin atau
kepala suku mereka, mereka meletakan pemimpin mereka
sebagai tokoh yang dipilih atas dasar kemampuan dan
keunggulannya sehingga menghadirkan kepercayaan dari
komunitasnya untuk memimpin. Salah satu tokoh pemimpin
yang sangat dikenal dikalangan masyarakat Dayak Maanyan
Paju Epat adalah Suta Ono, yang menjabat sebagai Kepala
Distrik Siong (Districthoofd van Sihong)sekitar tahun 18451885. Suta Ono adalah seorang pemimpin yang lahir dan besar
ditengah situasi dimana pemerintah kolonial Belanda dan
Kesultanan Banjar saling berebut pengaruhnya dalam berkuasa
di wilayah Kalimantan bagian selatan, Suta Ono sendiri adalah
pemimpin sebuah kelompok kecil dari masyarakat Dayak
Maanyan Paju Epat yang harus memilih salah satu dari mereka
sebagai tuan atas mereka untuk bisa bertahan hidup.
Tidak ada data jelas yang menyebutkan tanggal dan
bulan Suta Ono lahir, hanya perkiraan tahun dari tanggal
kematiannya. Dimana pada Tamak (peti penyimpanan tulang)
dari Soeta Ono, yang lazim disebut dengan Tamak Mas diukir
sebuah tulisan yang berbunyi “Ini La Tempat Sotaono Kapala
District Doessoen Timor Jang Telah Meninggalkan Doenija
Pada 27 April 1894 Satelah Oemoernja 73 Tahoen”(Ini Tempat
Suta Ono, Kepala Distrik Dusun Timur yang meninggal dunia
pada tanggal 27 April 1894, saat berusia 73 Tahun) dari data
tersebut maka disimpulkan bahwa Suta Ono yang memiliki
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nama panggilan yaitu “Abu” diperkirakan lahir tahun 1821
dikampung Telang. Ayah dari Suta Ono bernama Suma yang
berasal dari Kampung Dadahup, Kuala Kapuas yang berarti
bahwa dia berasal dari suku Dayak Ngaju, sedangkan ibunya
bernama Kalimah merupakan anak perempuan dari Suta Wana,
seorang kepala suku Telang. Darah kepemimpinan yang dimiliki
oleh Suta Ono didapatkan dari kakeknya. 116
Sebagai seorang pemimpin Suta Ono, dia dinilai oleh
pihak pemerintah Belanda dan mereka memberikan dia
pujiannya atas gaya kepemimpinannya, hal tersebut terungkap
dalam catatan laporan Letnan C. Bangert:
Meskipun ia berkepribadian halus dan ringkih, ia memiliki sikap yang
menyenangkan, percaya diri dalam pergaulan, tetapi berperilaku sangat
hormat. ia adalah orang yang jujur dan penuh kasih sayang. Dalam
pelaksanaan perintah pemerintah dia ketat luar biasa dan tanpa keinginan
untuk dilayani. Dia menunjukkan hal ini ketika pada tahun 1855 ia
menangkap kerabatnya sendiri yang dituduh terlibat dalam
pembunuhan… Mengenai ketidak berpihakan nya, perlu dicatat bahwa ia,
dalam posisinya sebagai kepala, dia tidak pernah mencari keuntungan
apapun, berbeda dengan semua kepala daerah lain yang saya kenal, tidak
ada pungutan atau menerima hadiah apapun sehubungan dengan
keputusan hukumnya. Hadiah yang disebut Uang-bitjara (Uang bicarared) di distrik ini Pungutan diterima setelah penanganan kasus perdata;
Jumlah ini sepersepuluh dari properti yang disengketakan. Saya merasa
bahwa itu tidak terlalu banyak, saya berpendapat bahwa Suta Ono adalah
kepala asli yang bersih di seluruh wilayah. Selama lima tahun saya telah

116

A.B Hudson, Padju Epat : The Ethnography And Social Structure Of
A Ma'anjan Dayak Group In Southeastern Borneo (Michigan USA:
University Microfilm, 1967), 240.
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bertugas sebagai pejabat perintah sipil kabupaten ini saya sudah
mengamati tanda kualitas kepemimpinannya yang baik. 117

Dia adalah sosok yang setia kepada pemerintah Belanda,
hal tersebut dapat terlihat dari upaya-upayanya dalam berperang
meredam pemberontakan didaerah Barito. Pujian juga diberikan
kepada sosok Suta Ono oleh seorang pejabat Belanda, namun
tetap sosok Suta Ono juga digambarkan sebagai sosok dan
penampilan yang biasa-biasa saja, namun ada Karisma yang ada
didalam dirinya, hal tersebut digambarkan oleh C.H. De Goeje
sebagai berikut:
Banjarmasin adalah ibukota wilayah Borneo Selatan, di Pedalaman
Borneo tepatnya di Tanah Dayak yang masih merupakan bagian dari
tanah Governoornamen,ada seorang pria yang didadanya tersemat
Bintang Kesatria, dari situ orang dapat melihat bahwa dia memiliki lavel
yang jauh diatas para laki-laki yang ada disini. Meskipun dia sudah tidak
muda lagi, bertubuh kecil dan tidak diberkahi dengan tampang yang
hebat, namun ia memiliki karisma tertentu. Ketika keunggulan militer
milik orang Eropa sebagai sebuah penghormatan dan kebanggaan ia juga
berhak dapatkan, bintang Salib Kesatria, orang Dayak ini adalah Sota
Ono, kepala distrik wilayah Sihong dan Patey (Patai). Dengan medali
Ksatria Militer William Orde, yang menunjukan bahwa dia orang pribumi
yang memiliki perbedaan dari segi pelayanan yang ia telah persembahkan
kepada pemerintah Belanda, dimana dalam pertempuran berdarah yang
kita lalui selama ini. Selama periode tahun 1859 -1864 dia dan pasukanya
yaitu orang-orang Sihong, yang tergabung dalam satu divisi militer,
memiliki jasa besar bagi pemerintah Belanda.
Musuh Seringkali menyudutkan kami dan pada saat itulah ia tampil
menyelamatkan kehidupan kami dengan gagah berani, tepat dimana saat
orang Eropa sudah kelelahan, atas tipu muslihat yang dilakukan oleh
117

C. Bangert, Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken
Van Doessoen Ilir (Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (IX), 1860), 559560.
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pihak musuh. Bahkan pada tahun-tahun selanjutnya Sota Ono menjadi
orang yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi yang berbahaya dalam
menghadapi Surapati atau dengan kepala pemberontakan lainnya, yang
masih bersembunyi di Barito Atas. Dia selalu terlibat dalam mengatasi hal
tersebut, yaitu menghadapai konspirasi dalam skala besar yang mencoba
untuk mengakhiri otoritas keunggulan bangsa Eropa, ia mendedikasikan
dirinya dalam pelayanan yang setia dan ia berhak menerima rasa terima
kasih dari pemerintah Belanda. 118

Missionaris Tromp menggambarkan sosok Suta Ono,
sebagai seorang yang berwibawa, kasar dan terburu-buru.
berikut bagaimana sosok Suta Ono dimata Missionaris Tromp:
Kediamannya dinamakan oleh orang dengan Lewu Hante, yang artinya
rumah besar (Groote huis), Suta Ono mempersilahkan kami masuk,
dengan sopan dan membungkuk kemudian menyalami kami. Dia
mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa yaitu celana dan rompi yang
tidak dikancing dengan benar, kadang-kadang dia hanya mengenakan
kindret cawat dari kulit kayu, tapi karena ada kami datang bertamu maka
dia tidak mengenakan itu. Kalian akan terkejut kalau bertemu dia di
Banjarmasin, karena dia akan terlihat nampak sangat berbeda dimana ia
mengenakan jas serta medali di dadanya, celana, sepatu dan kaus kaki
serta yang menarik adalah ia menggunakan sapu tangan dikantungnya
yang ujungnya dibiarkan agak keluar. Dia adalah tipe orang yang
berbicara dengan tergesa-gesa dan monolog (terus berbicara dan
menjelaskan sendiri), tapi ia juga orang yang sangat pintar dengan
perbandingan pengetahuannya seperti 50 orang Siong. 119

Sebagai seorang Dayak yang menganut kepercayaan asli,
Suta Ono memiliki keyakinan yang berakar dari tradisi hidup

118

C.H. De Goeje, Een Bezoek Aan Sota-Ono In De Dajak-Landen. De
Banier IV, 1878, 353-354
119
Tromp, “Een Kijkje In Telang” De Rijnsche Zending Tijdscrift.
1878, 86-87
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dimana ia tinggal, sistem kepercayaan orang Maanyan yang
tergolong rumit ini
Orang Maanyan memiliki semacam santo pelindung keluarga
yang disebut dengan Nanjoe (Nanyu), mereka percaya bahwa Nanjoe
pada awalnya adalah nenek moyang mereka, tapi sekarang berubah
menjadi makhluk gaib. Sejarah santo pelindung keluarga kepala suku
Dayak terkenal Soeto Ono. Ketika dalam perjalanannya ke Montallat, saat
dia tidur disuatu malam, dalam mimpi ia bertemu dua orang wanita, yang
ia bayangkan sebagai: Nanjoe Bukit Nandroeeh (Nanyu bukit kembar).
Mereka melewati malam dengan dia serta mengingatkan dia, bahwa ini
adalah saat yang berbahaya baginya, mereka akan memberikan
perlindungan padanya. Soeto Ono seorang yang berkuasa dan berprestasi,
berkat perlindungan dan bantuan dari santo pelindung keluarga. Soeto
Ono sekarang menjadi pahlawan yang dicintai oleh orang Maanjan, dan
masih dihormati hingga saat ini. Tapi sekarang apabila seseorang dalam
kesusahan maka Soeta Negara - anak dari Soeto Ono – yang ditunjuk
untuk membawa korban persembahan kepada Nanjoe. Kita melihat dalam
hal ini sangat jelas bagaimana santo pelindung pribadi, yang pada
dasarnya adalah nenek moyang mereka yang dianggap suci dalam
keluarga menjadi pemberi kebahagiaan dan kesejahteraan. Soeto Ono
juga memiliki pelindung yang lain dalam keluarganya. Dimana ketika
ibunya hamil dia, ibunya bermimpi bertemu rusa yang berjanji akan
melindungi anak yang ada dalam kandungannya kelak, sehingga keluarga
ini tidak makan daging rusa. Bahwa Nanjoe Bukit Nandroeeh juga
menuntut untuk menyerahkan korban dan melakukan larangan dan
pantangan tertentu.120

Missionaris Tromp menggambarkan kepercayaan dari
orang-orang Siong dan Suta Ono sebagai berikut:
120

J. Mallinckrodt, De Njoeli-Beweging Onder De Lawangan-Dajaks
Van De Zuider- En Oosterafdeeling van Borneo (Koloniale Studien :
Tijdschrift van de Vereeniging voor studie van koloniaal-maatschappelijke
vraagstukken, Jaargang 9, Aflevering 2, 1925), 400.
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Olon Maanjan (Ulun Maanyan) memiliki dewa-dewa yaitu; Nanju
(Nanyu), Saniang, dan Diwata. Diwata adalah dewa air, sedangkan Nanju
adalah dewa petir..... Suta Ono juga memiliki Nanju yang disebut dengan
Pangintoho (Pangintuhu) setahu saya di Sihong hanya dimiliki oleh Suta
Ono dan Ineh Gobo di Murutuwu. Pangintoho milik Suta Ono adalah
tengkorak kakeknya -Mangko Djadja yang saat mayatnya dibakar yang
tidak hanya menjadi debu melainkan juga menjadi Tembaga, Pangintoho
yang dipercaya mereka membuat mereka menjadi kebal terhadap
kelewang (pedang panjang Eropa), Tombak dan tembakan peluru.
Asalkan Pangintoho ini diberikan persembahan secara rutin, dia akan
tinggal di belang pundakmu untuk melindungimu. Pangintoho adalah
Nanju bagi keluarga, Nanju Pangntoho adalah yang terhebat jadi dia tidak
boleh dilihat secara sembarangan. Saya sudah menegur Suta Ono terkait
kepercayaan kafir ini, namun dia tidak mau peduli karena Suta Ono
menganggap dirinya sebagai seorang pelindung Nanju, dia berhutang budi
karena ia sering diselamatkan oleh Nanju.121

2. Sejarah Kehidupan Suta Ono
2.1. Menjadi Pemimpin Melewati Proses Rumit Suksesi
Dalam hal suksesi "jabatan publik," harus dibedakan
antara posisi yang dibuat pemerintah kolonial seperti Kepala
Distrik atau kepala adat (damang). Karena sebelum Belanda
datang, harus diakui bahwa moyang Suta Ono memang keluarga
yang dihormati di seluruh Paju Epat. Meskipun demikian,
keluarga Suta Ono tetap berutang kepada pemerintah Belanda
atas posisi strategis dalam perintahan. Kemungkinan besar
bahwa datu dari Suta Ono yaitu Mangkudjaja kepala utama di
daerah Paju Epatsaat itu, telah menjalin suatu hubungan dengan
pemerintah Belanda.122
Ketika Belanda tiba pada akhir abad kedelapan belas,
Mangkudjaja berhasil menjalin hubungan yang baik dengan
Belanda, namun nampaknya keturunannya tidak terlalu
121
122

Tromp, Een Kijkje In Telang..., 89.
A.B Hudson, Padju Epat: The Etnograph And Social...,237.
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menonjol dan tidak masuk dalam catatan Belanda. Hubungan
tersebut berlangsung dimana selama keluarga mampu
menyelesaikan perselisihan lokal dan menjaga perdamaian di
daerah, bisa dipastikan bahwa dukungan Belanda diberikan.
Namun nasib baik keluarga ini ditentukan oleh bakat unggul
yang dimiliki oleh Suta Ono, dan Belanda tentu saja sangat
berterima kasih atas bantuan bersenjata yang ia dan orangorangnya dedikasikan selama periode kritis dari perang Banjar.
Suta Ono menerima gaji rutin dari pemerintah kolonial, yang
juga memberikan kepadanya medali kehormatan atas pelayanan
yang baik yang ia persembahkan kepada pemerintah. Lebih
penting lagi, bahwa Suta Ono juga diberikan hak istimewa yaitu
monopoli atas distribusi garam dan tembakau di Wilayah Distrik
yang ia kuasai, yang menjadi pondasi ekonomi kuat untuk
mendukung posisi politik keluarganya.123
Dalam Silsilah keluarga, Suta Ono hampir saja keluar
dari jalur silsilah pemegang jabatan Kapala untuk wilayah Paju
Epat, apabila ditarik dari garis keluarga ayah Suta Ono ini.
Dimana ayahnya tidak bisa menjadi Kepala bukan karena ia
tidak dari jalur bangsawan, melainkan karena ia bukan berasal
dari Paju Epat bahkan dia juga bukan orang Maanyan.
Melainkan seorang Oloh Ngaju atau Dayak Ngaju dari Kapuas,
tepatnya kampung Dadahup.124
Proses panjang Suta Ono agar mendapat jabatan
menempuh jalan yang cukup berliku, dimana Bisi paman atau
kakak dari ayah ibunya Suta Ono tidak sempat menempati posisi
jabatan Kepala (Hofd) karena dia terlebih dahulu meninggal
dunia.Sehingga sang adik yaitu Suta Wana (Geger), yang
123
124

Ibid.238
Ibid. 238-239
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merupakan kakek atau Ayah dari dari ibu Suta Ono yang
menjadi Kepala sampai dia meninggal dunia. Damang Anom
(Rasan) putra dari Bisi yang menikah dan menetap di Murutuwu
dipercayakan untuk menjabat sebagai Kepala, hanya menjabat
dalam waktu yang singkat dikarenakan dia meninggal dunia.
Anak dari Damang Anom yaitu Gobo dianggap belum cakap,
kurang pengalaman dan terlalu muda dalam menjabat sebagai
seorang Kepala. Disinilah letak terbukanya jalan bagi Suta Ono
yang pada awalnya tidak masuk hitungan dalam gelanggang
kepemimpinan Paju Epat dikarenakan Ayahnya yang berdarah
Ngaju, dia akhirnya melenggang masuk dan menempati jabatnya
sebagai seorang Kepala Paju Epat. Tentu saja pasti akan lain
ceritanya apabila anak dari Damang Anom yang berhasil
memimpin. Dimana pada kenyataanya bahwa Suta Ono dan
anak-anak nyalah, yang berhasil melanjutkan kepemimpinan
Paju Epat.125
2.2. Lewu Hante Sebagai Simbol Status Sosial
Lewu Hante adalah sebuah bangunan rumah besar,
masyarakat Maanyan menyebutkannya seperti itu. Lewu Hante
bukan hanya sekedar rumah kediaman dia juga menjadi
semacam identitas kemegahan dari sang pemilik rumah yaitu
Suta Ono, tidak jarang banyak politisi mengaitkan dirinya
dengan Suta Ono.126Lewu Hante yang digambarkan banyak
melahirkan pemimpin, akhirnya di imajinasikan sebagai status
elit orang Maanyan Paju Epat. Missionaris Tromp
menggambarkan kediaman Suta Ono sebagai berikut:
125

Ibid. 243
Dari pengamatan penulis, banyak politisi yang berasal dari Telang
atau Paju Epat sekitar yang mengaitkan dirinya dengan Lewu Hante yang
menyebut “kami iti babuhan ulun lewu hante” (kami adalah keturunan orang
rumah besar).
126
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Rumah Suta Ono, berada disebelah kanan saat kita masuk ke dalam
kampung berada diatas bukit,bersebelahan dengan balai. Bangunan itu
disebut dengan –Lewu Hantὅ- (Lewu Hante) yang artinya Rumah Besar
(Groote Huis). Memiliki ruangan yang besar, dengan ukuran 8m x 8m,
ruangan tersebut juga dijadikan sebuah ruang pengadilan (Gerechtszaal).
Di tiang rumah tersebut, terdapat “lewu nanju pinongkolan” (lewu nanyu
pinungkulan) yang diberi dekorasi dari daun kelapa. 127

Missionaris Wailer yang berkunjung ke kediaman Suta
Ono pada tahun 1920an, Suta Ono telah lama meninggal dunia
dan yang ada hanya anak-anaknya, berikut penuturan Wailer:
Kami masuk ke dalam rumah besar yang terkenal itu, pada jam 7
malam. Di kanan dan kiri terdapat tangga, ada dua pos penjaga tempat
oppas (pegawai polisi) itu fasilitas yang dimiliki oleh Raden sebagai
seorang pejabat pemerintah Belanda. Sebuah tangga lebar mengarah ke
ruang tamu yang luas, yang memiliki beberapa meja dan bangku-bangku
yang tua dan sebagian lapuk, juga ada tumpukan besar sampah besi, yang
setelah kami perhatikan lebih dekat, ternyata itu merupakan bagian dari
komponen tempat tidur/ranjang besi yang sudah usang...
Kami memiliki kesempatan untuk melihat-lihat lebih dekat ruang
tamu pangeran. sebuah ruangan besar yang mendominasi seluruh lebar
rumah. Langit-langit terdiri dari atap sirap berwarna abu-abu, terdapat dua
buah kaca untuk menerangi ruangan. Balok yang menahan atap terbuat
dari kayu besi dan sebagian lagi diukir dengan ornamen Melayu. Secara
umum, semua bahan yang digunakan untuk konstruksi adalah yang
berkualitas tinggi. Dindingnya rumah dihiasi dengan foto-foto dari Ratu
Belanda dan mendiang Raja Belanda, serta cucu dari keluarga Raden,
kemudian ada ukiran tua dari tembaga, guntingan dari majalah surat kabar
dan poster iklan berwarna-warni. Satu-satunya referensi martabat rumah
itu adalah berada di atas pintu ke ruang tengah; yaitu ornamen kayu
mahkota kerajaan Belanda yang diukir dan dilapis cat emas,
berdampingan dengan lambang kerajaan Belanda. Untuk perabotan ada
127

Tromp, Een Kijkje In Telang...,89.
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tiga meja marmer kecil bundar, meja makan persegi panjang dan sejumlah
kursi yang nyaman, ada tiga buah lampu gantung namun hanya satu
masih berfungsi, dan lemari arsip, tentu saja dekorasi tidak terlalu mewah.
Setelah itu kami makan makan malam, peralatan makan yang digunakan
dari ternyata dari negara kita (Jerman), kami bertanya-tanya dari mana
peralatan makan buatan Jerman bisa ada di rumah mereka, Raden
bercerita bahwa itu berasal dari misionaris Feige. Setelah kematiannya
Raden membelinya dalam acara lelang dan dijadikan sebagai harta
berharga di dalam rumahnya. 128

Hudson pada tahun 1963 menyebutkan ukuran rumah
Suta Ono, “Struktur bangunan ini adalah sekitar 100 kaki
panjang 40 kaki lebar, dan pada awal abad kedua puluh, itu
adalah rumah lebih dua puluh lima kepala keluarga. Namun,
mereka tidak hidup didalam rumah tersebut, hanya sebagai
anggota dari Lewu Hante”.129
3. Sikap Suta Ono Terhadap Agama Kristen Dan Islam
3.1. Kristen
Suta Ono mengambil sikap yang sangat terbuka dengan
Kekristenan, hal itu dapat dilihat dengan bagaimana dia
menerima
tenaga
Zending
RMG
(Rheinische
Missionsgesellschaft), Danninger pada April 1851 di Telang.
Danninger ditugaskan di Murutuwu dan mendirikan Stasi (pos
misi) serta sekolah. Dia ikut serta dalam pendidikan yang
diprakarsai oleh Danninger di Murutuwu, ia sendiri juga
memberikan contoh dengan masuk sendiri kesekolah sebagai
seorang murid sehingga dia menguasai membaca dan menulis,
terkadang ia bertanya kepada anak-anak untuk mengetahui
128

G.Wailer. Berlorenes Land In Sud Borneo Und Wiedergewinnung
Gine Reise Ins Maanjanland. (Basel: Verslag Der Basler
Missionsbuchhandlung, t.th.), 30-32.
129
Hudson, Paju Epat: The Etnograph And Social...,406.
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kemajuan mereka dan ia juga mengikut sertakan istri dan anak
perempuannya dalam kegiatan sekolah. 130 Saat meletusnya
perang Suta Ono juga berjasa menyelamatkan nyawa
Missionaris Klamer, sampai pada akhirnya aktifitas missi di
Siong ditutup akibat perang tahun 1859. Suta Ono datang ke
Banjarmasin meminta agar sekolah dan Missionaris kembali
diijinkan diwilayahnya, tapi pemerintah Belanda nampaknya
tidak ingin mengambil resiko, mengingat peristiwa pembunuhan
kepada Missionaris dan Tanggohan dan Buntoi.131
Tekanan kuat datang dari publik Belanda yang meminta
pemerintah untuk membuka kembali missi di Kalimantan. Maka
dibuatlah maklumat yang berdasarkan keputusan Resident di
Banjarmasin, tanggal 4 Juni 1875 memberikan ijin kepada dua
orang missionaris RMG yang baru untuk diutus bertugas di
daerah Maanyan, dengan syarat yang tercantum dalam poin
adalah agar Para misionaris diharuskan untuk menetap di dekat
kediaman dari Suta Ono di kampung Telang. 132 Missionaris
tersebut adalah Tromp dan Faige, Tromp adalah missionaris
yang berada di Telang sedangkan Faige ke Tamiang Layang.
Tromp sangat kecewa dengan Suta Ono yang menolak untuk
dibaptiskan, dia menyebutkan Suta Ono dan pengikutnya
dengan “orang-orang yang keras hati”.133
Namun dikemudian anak-anak Suta Ono pada akhirnya
menjadi Kristen, hal tersebut terungkap karena sebelumnya ada
130

Danninger, “Das Missionswerk auf Maratowo”. Berichte der
Rheinischen Missionsgesellschaft, 1859. 111
131
Herman Witschi, Cristus Siegt: Geschichte Der Dajak Mission Auf
Borneo (Basel: Bassel Mission Library, 1942), 28.
132
A.Kuyper, Eenige Kameradviezen uit de Jaren 1874 En 1875 (J.A
Wormser: Amsterdam 1890), 68.
133
Tromp, Een Kijkje In Telang...,76-88.
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surat permintaan dari salah anak-anak dari Suta Ono ingin
dibaptiskan, Misionaris Wailer pada Tahun 1920 an
menceritakan kunjungannya ke kediaman Suta Ono :
Sekitar setahun yang lalu salah satu dari anak-anak Suta Ono, datang
ke misionaris di Banjarmasin dengan memberitahukan bahwa mereka
sekarang siap untuk menjadi orang Kristen dan bersama mereka 100
orang sukunya juga. Disini masih harus diberitakan, bahwa cucu-cucu
dari Suta Ono sendiri sudah masuk Kristen.
Keesokan paginya, ketika kita lagi duduk setelah sarapan dengan
Raden dan Kiai Guntik, kami berbicara tentang hal yang utama. Malam
sebelumnya Raden telah bertanya pada Penginjil Abel, apakah baptisan
selalu dilakukan di depan jemaat? Apakah baptisan tidak bisa dilakukan
dirumah saja. Sekarang mereka berani mengungkapkan keinginan
mereka. Keputusan Kiai nampaknya sudah jelas: ia ingin menjadi seorang
Kristen; begitu juga nampaknya dengan Raden, tetapi masih ada ganjalan.
Dimana orang-orang desa menyampaikan keinginan bahwa salah satu dari
keempat bersaudara tersebut untuk sementara waktu harus tetap ada yang
haiden (kafir), sehingga mereka tidak benar-benar merasa tanpa
pemimpin. Tapi itu hanya untuk sementara waktu; karena pada dasarnya
dia tidak menolak untuk menjadi seorang Kristen. Disepakati bahwa
penginjil dari Tamiang Layang akan datang ke Telang untuk mengajar
katekisasi untuk Kiai. Dengan rasa syukur dan sukacita Kiai mau
menerima katekesasi. Dia nampaknya tidak akan lepaskan tujuannya.
Tentu saja, jika sekarang tidak datang seorang misionaris dan masuk
melalui pintu yang terbuka, mungkin tidak ada pertobatan. Semoga Kiai
yang merupakan seorang pejuang pemberani dan tentara, akan menjadi
seorang prajurit Yesus Kristus, supaya melalui dia yang lain dipimpin
dengan bantuan Tuhan ikut masuk menjadi tentara Tuhan. Setelah
pembicaraan serius ini kami bersama Raden berjalan keliling desa. Dia
menunjukkan kepada kita tempat di mana 40 tahun yang lalu seorang
misionaris yang bernama Tromp mendirikan pos dan bekerja dengan siasia. Beberapa pohon kelapa masih berdiri tumbuh menjadi besar dan kuat
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serta berbuah. Semoga musim buah juga segera terjadi didaerah
Maanyan. 134

Guna menindak lanjuti permintaan dari anak dari Suta
Ono, maka pada perayaan Natal tahun 1923 anggota terpenting
dari keluarga bangsawan Suta Ono, yaitu Kiai Guntik, akhirnya
dibaptiskan di Telang, dan mendapatkan nama Baptis Immanuel
Guntik.135 Guntik memberikan kesaksian yang berbunyi: “Saya
sudah mencari jalan ini selama 40 tahun, dan sekarang
akhirnya saya menemuinya“. Demikian pengakuannya
dihadapan jemaat yang terkumpul.136
3.2. Islam
Dalam masyarakat Maanyan Paju Epat, kehadiran Islam
yang mereka sebut dengan Hakei.137 Mereka hidup dan bergaul
dengan kelompok Islam Bakumpai yang menetap didekat
masyarakat Maanyan Paju Epat, yaitu Kampung Tampu Langit,
bahkan orang-orang muslim di Tampu Langit kehadirannya di
134

G.Wailer, Berlorenes Land In Sud Borneo Und Wiedergewinnung
Gine Reise Ins Maanjanland
(Basel:
Verslag Der
Basler
Missionsbuchhandlung, t.th), 34.
135
Hal tersebut dapat dilihat juga pada makamnya di Telang, yang
tertulis “Imanuel Guntik” lahir tahun 1859 dan meninggal dunia 8-6-1938
136
Herman Witschi, Cristus Siegt: Geschichte Der Dajak...,27
137
Untuk Mohammedans (pengukut Muhammad atau Islam) di Hindia
Belanda seluruh istilah untuk orang Melayu. Suku Dayak memiliki penamaan
yang berbeda, Pada daerah sungai Kapuas dan Kahayan mereka menyebutnya
dengan "Oloh Masi” sedangkan untuk daerah bagian timur sungai Barito,
mereka menyebutnya dengan: “Olon Hakäi” Oloh dan Olon keduannya
merujuk kepada kata Orang Melayu, untuk dari mana asalnya kata Hakäi
(Hakei) Saya tidak bisa menjelaskan. Tromp, Versuch Einer Grammatik Der
Sprache Des Dajakischen Stammes Der “Olon Maanjan“Auf Süd-OstBorneo (Barmen, Archiv- und Museumstiftung, Wuppertal: R III c 35 a.
Handschrift, 1889), 4.

110

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

ijinkan serta dilindungi oleh Suta Ono, berikut laporan Banggert
tentang Tampu Langit dan masyarakatnya:
Ada sebuah kampung orang Melayu dengan populasi 90 orang, di
antaranya ada 18 laki-laki berbadan sehat. Berbeda dengan orang Dayak,
setiap rumah orang Melayu dihuni oleh hanya satu keluarga. Ada delapan
rumah di Tempo Langit itu (Tampu Langit). Kepala desa ini adalah
Pembakal Gembong, seorang pria yang cukup mampu, dalam memegang
posisi ini selama dua puluh tahun. Orang Melayu di Tampo Langit adalah
suku Melayu yang baik, mereka tinggal dan sepenuhnya tunduk pada
aturan Suta Ono. Mereka dahulu kelompok kecil yang datang dari arah
selatan, mereka adalah pedagang kecil dan menghidupi diri mereka
dengan menanam padi dan menangkap ikan seperti yang orang Dayak
lakukan. Di desa ini terdapat orang tua yang bernama, Tuan Gusti Amid
dia memegang jabatan sebagai pemimpin agama selama tiga puluh tahun
terakhir. 138

Tentang Islam Suta Ono juga pernah mengungkapkan bahwa
ia pernah diajak untuk memeluk agama Islam: “Ketika saya
terlibat dalam perang Wangkang, di Banjarmasin saya tinggal
dengan seorang Djaksa (Jaksa) atau Inländischer Richter
(jabatan hakim dalam masyarakat pribumi) dia mengajak saya
untuk menjadi pengikut Mohammedans (pengikut Muhammad
atau Islam) dia berkata “Jika anda menjadi pengikut Nabi
Muhammad, maka Allah mengampuni segala dosa kita, karena
kami mengasihi anda kami ingin anda menjadi seorang
Mohammedans."139Tentu saja Suta Ono menolaknya.
138

C. Bangert, Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken
Van Doessoen Ilir..., 147
139
Gottfried Simon, Islam Und Christentum Im Kampf Um Die
Eroberung Der Animistischen Heidenwelt: Beobachtungen aus der
Mohammedanermission in Niederländisch-Indien. 2 (Berlin: Auflage
Warneck 1914), 22.
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Missionaris Wailer juga mengungkapkan bagaimana Sikap
keluarga Suta Ono terhadap Islam:
Pada bulan April 1894, Suta Ono meninggal dunia ini tertulis pada peti
matinya. Tetapi tidak sebagai seorang Kristen melainkan sebagai seorang
kafir, anak-anaknya dan semua pejabat senior dalam pelayanan
pemerintah pernah berjanji pada misionaris Tromp untuk menjadi orang
Kristen ketika ibu mereka yaitu istri Suta Ono meninggal. Ia selalu
menjadi pengikut tangguh atas kepercayaan hantu, yang diwariskan oleh
ayahnya. Anak-anaknya, boleh memilih dengan bebas untuk tetap kafir
atau masuk Kristen, tetapi tidak diperbolehkan untuk menjadi pengikut
Muhammad dalam kondisi apapun.140

4. Seorang Kesatria Yang Garang Dalam Berperang dan
Pemimpin Yang Melankolis
Sejak meletusnya perang Banjar, maka hampir selalu
Suta Ono lah yang menjadi andalan pemerintah Belanda untuk
membungkam perlawanan dari keluarga kesultanan Banjar.
Yang dikobarkan oleh Pangeran Antasari, Suropati, Panglima
Batur, Wangkang dll. Yang bergejolak disepanjang hulu sungai
Barito. Suta Ono adalah sosok pria yang tangguh dalam
berperang, serta dia juga sosok yang berwibawa dimata para
pengikutnya. Namun ada sisi humanis dari seorang Suta Ono
dalam beberapa peristiwa justru menunjukan bahwa ia
sebenarnya adalah sosok yang lembut. Ada dua peristiwa
menarik yang tercatat dimana seorang Suta Ono tanpa rasa
gengsi menangis bahkan menitikan airmatanya, pertama adalah
saat peristiwa besar dimana ia dianugrahkan medali
penghargaan oleh pemerintah Hindia Belanda, atas jasa-jasanya

140

G.Wailer, Berlorenes Land In Sud Borneo Und Wiedergewinnung
Gine Reise Ins Maanjanland...,30.
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ikut berjuang bersama pemerintah Belanda. De
menggambarkannya secara lengkap peristiwa tersebut:

Jong

Pada tahun 1871 Suta Ono menerima penghargaan medali Singa Belanda
dan Kesatria, Bintang Militer Williem Orde. Penghargaan tersebut
diterimanya dengan sebuah upacara besar dilapangan Keresidenan di
Banjarmasin, yang dihadiri oleh semua orang Eropa dan para pemimpin
dari golongan Cina serta pejabat senior pemerintah Belanda dan juga
dihadiri oleh penduduk setempat karena ini adalah peristiwa penting.
seluruh garnizum berbaris rapi dalam formasi upacara, Suta Ono hadir
mengenakan pakaian lengkap (regalia) serta memakai sepatu baru dan
didampingi oleh Residen Tromp dan Letnan Colonel Schultze. Terkesan
oleh pawai dan penghormatan yang begitu luar biasa terhadap dirinya
Sota Ono menitikan air mata.141

Peristiwa kedua tercatat, saat perwakilan dari pemerintah
Belanda datang mengunjungi Suta Ono ke Telang. Untuk
memberikan uang imbalan atas jasanya kepada pemerintah
Belanda, dan juga agar Suta Ono dapat melangsungkan pesta.
Kembali sang kepala distrik menitikan air matanya sebagai
sebuah gambaran rasa haru, berikut lengkapnya:
Pada April 1874 Sota Ono dengan rakyatnya mengadakan sebuah pesta
besar dengan dibiayai oleh pemerintah Belanda Karena ini adalah imbalan
atas jasa besar yang telah diberikannya untuk pemerintah Belanda. Suta
Ono menitikan air mata karena terharu atas kedatangan pihak pemerintah
Belanda, dia benar-benar merasa terhormatdimana saat menyampaikan
pidatonya dia dan rakyatnya berjanji untuk bersumpah setia terhadap
pemerintah Belanda.Semua hadirin terdiam setelah ia menyelesaikan
pidatonya dan dengan berlinang air mata, kemudian disambut gegap
gempita dan tepuk tangan. Suta Ono dan perwakilan pihak pemerintah

141

De Jong. “De Opstand Van Wangkang”. Vragen Van Den Dag
Popular Tijdschrift, 1870, 591.
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Belanda bersama-sama menanam kelapa di depan kediaman Suta Ono
sebagai simbol kesetiaan. 142

Suta Ono adalah sosok pemimpin ideal bagi komuitas
masyarakat Maanyan, ia adalah simbol dari kemajuan, simbol
pembebasan dan simbol sosok yang cerdas. Dilain pihak Suta
Ono menjadi sosok yang dipuja-puja, namun dilain pihak ia juga
menjadi yang digambarkan sebagai sosok anjing kolonial
Belanda dalam sejarah Nasional. Sejarah Nasional masih
berkutat pada pandangan bahwa sang pahlawan adalah orang
yang menentang kolonial internasional, sedangkan bagi
kelompok yang melawan kolonial lokal malah mendapat peran
antagonis. Sosok Suta Ono adalah sosok yang melewati
pergulatan agar kelompoknya bisa menjadi kelompok yang
berpendidikan dan maju. Sultan Banjar dimatanya tidak lebih
dari kelompok penindas yang hanya menguras dan membodohi
orang Dayak.
Suta Ono berhasil merangkul Belanda sebagai rekan,
karena untuk menghadapi Kesultanan Banjar maka diperlukan
kelompok yang lebih kuat dari Banjar itu sendiri. Jawabannya
jelas Belanda, selain memberikan perlindungan militer Belanda
juga membuka kesempatan bagi dia dan kelompoknya dapat
berkarir dipemerintah dengan pendidikan. Terlebih lagi bagi
Suta Ono Belanda juga memberikan keuntungan secara pribadi
yaitu ekonomi berupa bisnis monopoli tembakau dan garam.

142

C.H. de Goeje, Een Bezoek Aan Sota-Ono In De DajakLanden...,376.
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5. Teori Kepemimpinan Karismatik
5.1. Otoritas Karismatis
Teori kepemimpinan Karismatik dipelopori oleh sosiolog
Jerman yang bernama Max Weber,143 dia mendasarkan
pemikiranya tentang Karismatik dengan berdasarkan tipe ideal
sebagai bahannya dalam menganalisis serta mengklasifikasikan
apa yang sebut dengan tipe ideal tersebut, maka ia
mengembangkan tiga tipe otoritas dalam masyarakat.144
5.1.1. Otoritas legal yaitu otoritas yang keabsahan dari legalitas
atau aturan yang resmi.
5.1.2. Otoritas tradisional, yang keabsahannya bertumpu pada
adat istiadat yang berlaku dalam sistem masyarakat
setempat.
5.1.3. Otoritas Karismatik, yang keabsahannya bersumber
kepada Karisma atau kualitas istimewa seseorang serta
pengakuan orang terhadap Karisma itu sendiri.
Menurut Weber walaupun ketiganya dibedakan namun
dalam kenyataan sejarah ketiganya tercampurkan. Dimana
pemimpin dengan otoritas Karismatis bisa juga sekaligus
pemimpin tradisional dan juga legal. Max Weber melihat dari
segi pengakuan oleh pengikut terhadap suatu kualitas istimewa
143

Max Weber, lahir 21, April 1864 di Erfurt, Prussia (sekarang Jerman)
meninggal 14 Juni 1920, Munich, Jerman), sosiolog Jerman dan ekonomi
politik terkenal karena tesisnya tentang "Etika Protestan," Berkaitan dengan
kapitalisme Protestan, dan untuk ide-ide nya tentang birokrasi. Pengaruh
besar Marx Weber pada teori sosiologi yang berasal dari objektivitas dalam
bidang keilmuan serta analisis tentang motif dibalik tindakan manusia. Tm
Penyusun. The New Encyclopedia Britannica, Vol.19, Knowledge in Depth,
(Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher, 1983), 714.
144
Tiga tipe ideal ini diuraikan secara lengkap oleh Max Weber dalam
buku ini. Max Weber, The Theory Of Social And Economic Organization
(Oxford UK: Oxford University Press, 1947 ), 329-330.
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tersebut. Jadi, walaupun kualitas istimewa tersebut itu sendiri
berasal dari dari kuasa Adi Kodrati namun soal pengikut, dia
terlepas dari permasalahan apakah kualitas itu ada secara
objektif atau tidak.
Berdasarkan pengertian otoritas dan Karisma, Weber
memahami bahwa otoritas Karismatis tersebut diakui oleh orang
tidak lepas dari kualitas istimewa, dan juga atas kesetiaannya
terhadap individu serta komunitasnya. Karena ketaatan bukan
hanya dikaitkan dengan faktor legalitas ataupun tradisi,
melainkan juga faktor Karisma individu sang pemberi perintah
atau seorang pemimpin.145
Hal yang memang harus dijadikan penekanan dalam
Karisma Weber adalah, bahwa penerima Karisma tidak
dibedakan apakah dia berhubungan dengan politik atau juga
dengan agama (Teologis) dalam pengertian gejala Karisma. Ada
beberapa ciri dari otoritas Karisma Weber itu:
5.1.1. Seorang pemimpin Karismatik adalah seorang yang
sadar betapa penting misi yang ia hadapi, dimana
panggilan misi tersebut terwujud dalam ide yang
memanggil dan menggerakan orang untuk ikut ambil
bagian dalamnya.
5.1.2. Pengakuan para pengikut terhadap kepemimpinan
tersebut, mendorong mereka untuk terlibat dan ikut serta
dalam misi tersebut.
5.1.3. Keikutsertaan para pengikut, terutama dikarenakan
kekecewaan terhadap situasi krisis yang mereka alami.
Dimana sang pemimpin, dianggap mampu membawa
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Martin Riesebrodt, Charisma in Max Weber’s Sociology of Religion
(Canada: Mount Royal University and Concordia University, 1999), 29.
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komunitas pendukungnya keluar dari situasi krisis
tersebut.
5.2. Transformasi Karisma146
Walaupun pada awalnya kepemimpinan Karisma adalah
sebuah misi bersama untuk memperbaiki situasi dan juga adanya
kesamaan ide, namun kepemimpinan Karismatik tentu saja akan
bertransformasi menuju kepada sebuah otoritas yang lebih
tertata, baik itu otoritas yang bersifat tradisional maupu otoritas
yang bersifat legal.
Mengapa harus berproses dengan cara bertransformasi?
Jawabannya adalah, untuk melindungi kelompok ini agar ada
jaminan agar dapat meneruskan dan mempertahankan misi
mereka. Karena
itu kelompok dalam
menentukan
keberlangsungan kelompok ini, harus juga mempersiapkan
pergantian atau suksesi dalam hal kepemimpinan dengan cara
apapun, baik itu diundi, ditunjuk maupun dipilih. Peralihan
tersebut tentu saja memperlihatkan ada proses yang berlangsung
dengan cara mempertahankan tradisi kepemimpinan sesuai
dengan adat dan kebiasaan dalam konteks masyarakat itu
berada. Namun secara pelan-pelan sistem kepemimpinn juga
akan menuju kepada sistem yang melembaga dan terstrukur,
sehingga pemimpin legal dan institusional juga menjadi
pemimpin jabatan dan turunan.147

146

Dilain kesempatan Weber terkadang menyebutnya dengan Evolusi
Karisma, atau juga Rutinisasi Karisma namun intinya bahwa Karisma itu
tidak stagnan akan terus berubah sesuai kebutuhan anggota yang ada
didalamnya. Max Weber, Sosiologi Agama: A Handbook (Yogjakarta: Irci
od, 2012), 39.
147
Ayub Ranoh, Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis
Atas Kepemimpinan Soekarno (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 56.
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Kepemimpinan Karismatik tidak selalu ditandai dengan
hal-hal yang positif saja namun juga ada hal negatif yang bisa
muncul. Karena untuk bertahan sebuah kelompok perlu dana
dan untuk membiayai kepentingan kelompok maka akan ada
iuran ataupun pajak yang dipungut, hal tersebut dapat
memancing konflik antar pemimpin dan kelompoknya. Dilain
pihak kemapanan kelompok, maka akan dapat memunculkan
kepemimpinan Karismatik yang lain, yang menjadi rival. Kalau
sudah seperti itu, maka akan ada konflik yang tak terhindarkan,
Max Weber melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah gejala
yang kewajaran dalam kepemimpinan Karismatik tersebut.
Analisis Weber terhadap sistem kepemimpinan dari
berbagai masyarakat kuno dan modern, dimana Weber
menyimpulkan bahwa sebuah birokrasi dengan hukum dan
aturan itu semua bersumber dari Karisma. Weber
menggambarkan bahwa politikus, atau pemimpin spiritual
mereka semua pada awalnya adalah hamba atau anggota dari
sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin
Karismatik; yang kemudian mendapat kesempatan untuk bisa
mendapatkan jabatan didalam kelompok sampai akhirnya
berproses manjadi pemimpin Karismatikitu sendiri. Hal ini juga
berlaku kepada komunitas agama, dimana para pejabat
keagamaan modern merupakan hasil dari apa yang disebut
dengan proses rutinisasi dari Karisma para pendiri dan perintis.
Max Weber melihat bahwa Karisma sebagai sebuah
anugrah dari yang Ilahi yang ada dalam diri seorang pribadi,
melalui
kemampuannya
dalam
mengorganisir
dan
mempengaruhi massa. Faktor lain juga yang sangat-sangat
berpengaruh ialah bagaimana sebuah susunan masyarakat yang
sudah tidak merasa berdaya lagi dalam menghadapi keadaan,
akhirnya merasa bebanya dilepaskan dengan kehadiran seorang
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tokoh yang bisa mendukung cita-cita kelompok tersebut agar
keluar dari situasi yang berat tersebut.
Pemimpin Karismatik adalah kepemimpinan yang
memadukan tradisi, kebudayaan serta hal-hal magis yang ada
dalam kebudayaan tersebut digunakan sebagai bagian dalam
mempengaruhi perasaan massa. Agar merasa bahwa perjuangan
yang mereka hadapi merupakan sebuah perjuangan yang tidak
dari luar melainkan dari sisitem budaya mereka itu sendiri.
Faktor lain juga yang tidak bisa dipungkiri adalah wibawa sang
pemimpin, bagaimana dia bersikap bertutur kata dan mengambi
keputusan ditangah para pendukungnya menentukan bagaimana
seorang pemimpin dapat begitu dicintai oleh kelompoknya.
Kepemimpian Karismatik, adalah sebuah kepemimpinan
yang abadi dalam pengertian bahwa walaupun dia sudah mati,
tetapi dia akan selalu hidup dalam memori para generasi
selanjutnya. Dia selalu dijadikan semacam rule model dalam hal
kepemimpinan yang ideal dalam masyarakat tersebut. Sehingga
tidak mustahil dalam paraktiknya kepemimpinan yang seperti ini
juga dapat menjurus kedalam kepemimpinan yang otoritarian
namun itu tentu saja bukan karena kesalahan Karisma, tetapi
karena penyalahgunaan dari pada Karisma itu sendiri.
6. Kelahiran Kepemimpinan Karismatik Di Paju Epat
6.1. Situasi Krisis
Teori
kepemimpinan
Karismatik
sangat-sangat
menekankan faktor yang melatar belakangi munculnya sebuah
kepemimpinan Karismatik tersebut, ia menyebutkan bahwa
Situasi yang krisis adalah salah satu faktor, yang sangat
mempengaruhi kemunculan kepemimpinan Karismatis. Banyak
hal krisis yang seperti, krisis akibat penindasan, krisis akibat
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peperangan dan krisis karena kemelut politik.148 Dalam situasi
seperti ini kehadiran sosok yang memberikan orientasi dan juga
menjanjikan jalan keluar dari posisi situasi krisis, akibat sebuah
kemelut yang berkepanjangan. Untuk melihat bagaimana situasi
lahirnya kepemimpinan dalam situasi masyarakat Dayak Paju
Epat maka, kasus Suta Ono dapat kita lihat bagaimana situasi
sosial politik dan budaya yang melatar belakanginya.
Sebuah situasi dimana masyarakat Dayak Maanyan yang
berada dibawah pemerintahan kolonialis lokal Kesulatan Banjar
nampaknya membuat gerah masyarakat Dayak, sebuah situasi
yang mereka anggap sebagai situasi yang sangat membebani
komunitas masyarakat Maanyan dan Paju Epat secara khusus.
Masuknya Belanda menjadi sebuah angin segar bagi orangorang Maanyan Paju Epat, yang mendambakan sebuah
kebebasan. Suta Ono juga perlahan-lahan mengubah sebuah
tatanan masyarakat yang ada dalam komunitasnya, seperti
sistem budak (walah). Dimana di era pemerintah Belanda, status
budak tersebut hampir tidak dapat dibedakan yang mana budak
dan orang merdeka, Sebuah upaya Suta Ono untuk menghapus
warisan sistem aristokrasi kesultanan Banjar. Bisa dikatakan
bahwa Suta Ono dan keluarganya dianggap penyelamat
komunitas Paju Epat, konsep yang selaras dalam teori
kepemimpinan karismatik Max Weber yang menekankan sebuah
aksi nyata, kita dapat melihatnyadalam bagaimana ia berusaha
menggiring komunitasnya kepada sebuah modernitas dengan
gaya Barat. Seperti yang dikatakan oleh Peter L. Barger
tentang sebuah kekuatan besar yang ia gambarkan dengan
Leviatan, yang dalam konteks Suta Ono adalah Kesultanan
Banjar. Dimana kekuatan Karismatis yang berperan sebagai
148

Robert C. Tucker, The Theory of Charismatic Leadership...,742.
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kekuatan penggerak perubahan yang ada dalam diri Suta Ono
untuk menumbangkan Leviatan yang tidak lain adalah tirani
Kesultanan Banjar.149
7. Suta Ono, Misi dan Idiologi Bersama
Max Weber melihat bahwa otoritas Karismatik bisa juga
sekaligus pemimpin tradisional dan juga sekaligus legal. Max
Weber juga menekankan dari segi pengakuan oleh pengikut,
terhadap suatu kualitas istimewa tersebut. Suta Ono adalah
seorang pemimpin atau kepala suku Dayak Maanyan Paju Epat
sekaligus juga menyandang sebuah jabatan legal formal dalam
sistem pemerintahan Belanda yaitu Kepala Distrik, sebuah
kombinasi yang menunjukan bahwa ia seseorang yang memang
memiliki kualitas pemimpin karismatik yang dimaksudkan
Weber.
Berdasarkan pengertian otoritas dan Karisma, Max
Weber memahami bahwa otoritas Karismatis tersebut diakui
oleh orang tidak lepas dari kualitas istimewa, dan juga atas
kesetiaannya terhadap individu serta komunitasnya. Karena
ketaatan bukan hanya dikaitkan dengan faktor legaitas ataupun
tradisi, melainkan juga faktor Karisma individu sang pemberi
perintah atau seorang pemimpin.150 Sejauh ini hampir tidak ada
penolakan dalam komunitasnya terhadap kepemimpinannya dan
juga keluarganya, dia juga tipe seorang pemimpin yang
mengabdi dengan jujur dimana kualitas kepemimpinannya
menjadi sasan pujian pemerintah Belanda. Suta Ono juga
mampu menggerakan orang-orangnya dan membentuk sebuah
devisi militer yang cukup tangguh sebagai sebuah kekuatan
149

Peter L. Berger, Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective
(New York: Pinguin Book, 1980).148 adobe pdf.
150
Martin Riesebrodt, Charisma in Max Weber’s Sociology of
Religion...,29.
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yang mensuport militer Belanda.151Suta Ono juga mampu
membangun sosok musuh bersama yang menjadi semacam
idiologi, dimana pihak kesultanan Banjar dengan kekuatannya
harus dilawan. Perang Banjar adalah ujian terbesar Suta Ono
sekaligus juga pembuktian kepada rakyatnya dan pemerintah
Belanda, bahwa ia memang sosok yang layak menyandang
jabatan kepemimpinan tersebut. Sosok Suta Ono merupakan
sosok yang lahir dan besar dalam komunitas Maanyan Paju Epat
dan dia juga berhasil meyakinkan masyarakat Maanyan Paju
Epat bahwa ia adalah sosok yang memang mewakili suara dan
kegelisahan yang ada di dalam komunitasnya.
Sikap permusuhan dengan kelompok aristokrat
Kesultanan Banjar dan menolak keyakinan Agama Islam tidak
lantas membuat Suta Ono menjadi sosok yang anti Islam, kita
bisa melihat bagaimana ia merangkul kelompok Islam
Bakumpai yang ada di Tampulangit. Sebagai bagian yang ia
juga lindungi, bahkan dalam acara adat ijame mereka diberikan
sebuah tempat khusus yang disebut dengan Balai Hakei.152
8. Suta Ono dan Bakat Istimewa
Dengan berpijak pada pemikiran Max Weber mengenai
kepemimpinan Karismatik
Benedict Anderson
juga
151

Dalam persiapan pengepuangan terhadap gorombolan pangeran
antasari di Hulu Barito tepatnya Gunung Tongka.Maka dipersiapkanlah
sebuah pasukan penyerang Belanda dibawah Kolonel Schuak yang membawa
125 orang pasukan Infantri, serta dibantu dengan pasukan Sihong dibawah
pimpinan Suta Ono sejumlah 224 orang, dan pasukan Patai dibawah
Tumenggung Djaja Karti sejumlah 176 orang. J.M.C.E. Le Rutte, Episode
Uit Den Banjermasingschen Oorlog (Laiden: A.W. Sythoff, 1863).26.
152
Mengenai Balai Hakei ditulis secara lengkap oleh mahasiswa STT
GKE Banjarmasin, Wahyu Wardono, Menggali Nilai-Nilai Balai Hakei Dari
Ijambe Suku Dayak Maanyan Paju Epat Bagi pengembangan PAK
(Banjarmasin: Skripsi Pada STT GKE, 2009).
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memandang bahwa budaya Indonesia lebih terbuka dengan ide
tentang kepemimpinan Karismatik, hal itu dikarenakan mereka
adalah sebuah komunitas yang tertekan oleh kolonialis dan juga
sekaligus adalah sebuah masyarakat yang religius, yang
tentunya sangat mendukung untuk ide tentang gambaran
kepemimpinan Karismatik.153Bakat yang istimewa pertamatama dilakukan oleh Suta Ono dimana ia menggunakan adat dan
tradisi komunitasnya sebagai upayanya dalam rangka
menegaskan tentang siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Hal
tersebut tercermin dengan penggunaan hal-hal yang bersifat
magis yang ada dalam tradisi masyarakat Maanyan Paju Epat,
yang dilekatkan kedalam dirinya seperti penggunaan Nanyu,
panungkulan dan ilmu-ilmu kesaktian yang didapatkan dari
sesuatu yang Adi kodrati sehingga Suta Ono didalam
komunitasnya tidak dianggap seorang yang sembarangan,
melainkan sosok yang memiliki kelebihan dari orang
kebanyakan. Upayanya berpegang teguh kepada keyakinannya
merupakan sebuah penggambaran bahwa ia ingin benar-benar
meyakinkan komunitasnya bahwa ia adalah representasi dari
orang Maanyan Paju Epat yang berjuang sepenuhnya untuk
menyelamatkan komunitasnya. Karena Suta Ono bukan hanya
sekedar pemimpin politik saja namun juga sekaligus menjadi
pemimpin adat dan spiritual untuk komunitasnya, jadi dia juga
menyandang semacam mandat Ilahi dalam kepemimpinannya.
Pemikiran Edward Shils yang mengalihkan pusat utama
dari kepemimpinan Karismatik Max Weber yang mengandalkan
wibawa individu yang luar biasa untuk mempengaruhi sebuah
tatanan komunitas, menjadi sebuah lembaga atau melembaga itu
153

Benidict R O.G Anderson, Kuasa Kata, Jelajah Budaya-Budaya
Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), 467.
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menunjukan bahwa teori kepemimpinan Karismatik Max Weber
itu bersifat cair. Dimana Karisma yang awalnya berasal dari
kekuatan yang transendental tersebut kemudian menyebar pada
semua orang untuk bergerak dan melembaga, namun kembali ia
menyebutkan bahwa didalam lembaga tersebut tetap
terkonsentrasi pada satu yaitu Karisma sang pemimpin
tersebut.154Sosok penampilannya yang selalu membuat orangorang terkesan, kita bisa melihat bagaimana dia selalu
digambarkan dengan sosok yang terburu-buru, suka mengoceh,
dan terlihat ringkih. Namun Suta Ono sadar bahwa penampilan
adalah sesuatu yang harus diutamakan kita bisa melihat dimana
dia selalu mengenakan pakaian rapi dengan gaya khas orang
Eropa serta tidak lupa untuk mengenakan medali yang
disematkan didada nya sebagai peringatan bahwa ia adalah
seorang yang yang memiliki nilai lebih dan keunggulan didalam
birokrasi legal. Disamping mengenakan pakaian ala Barat ia
juga tetap mengkombinasikan dirinya dengan identitas lokal
yaitu penutup kepala khas Dayak yang disebut dengan lawung,
yang juga mengingatkan tentang identitasnya serta dari mana ia
sebenarnya berasal. Dia juga memiliki pengetahuan yang lebih
sehingga misionaris Tromp menggambarkan sosok Suta Ono
adalah sosok yang cerdas setara dengan 50 orang yang ada di
Siong.
Bakat istimewa Suta Ono tercermin dalam laporan
perwakilan pemerintah belanda yang ada di Marabahan, kepada
pemerintah pemerintah pusat. Dimana di gambarkan sebagai
sosok yang bersih dari hal-hal yang dianggap jelek oleh
pemerintah Barat yaitu budaya korup. Dimana dengan tegas
154

Edward Shills, “Charisma,Order and Status”. American Sociological
Review Vol 30, No 2 . 1965, 203.
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Suta Ono digambarkan sebagai sosok yang menolak uang
perkara dalam persidangan yang diistilahkan dengan uang
bitjara, suatu budaya korup yang nampaknya sudah menjadi
rahasia umum didalam tradisi kepemimpinan lokal dalam hal
mengambil keputusan dalam sebuah perkara.155 Ia juga
membuat sebuah gebrakan yang mengejutkan dengan
menghukum kerabatnya yang terlibat kasus pembunuhan, ini
menjadi semacam peringatan bahwa ia tidak segan-segan
menghukum siapa saja bahkan kerabat dekat sekalipun kalau dia
berbuat salah.
Pendapat Shills tentang sosok pemimpin Karismatik
Max Weber tidak akan hilang walaupun individu tersebut sudah
meninggal dunia, hal tersebut juga menyangkut bagaimana
Karisma itu menyebar melalui setiap aspek dan lembaga dalam
komunitas pengikutnya. Hal tersebut terlihat dimana walaupun
Suta Ono telah mati, sosok Suta Ono dijadikan figur panutan
untuk generasi selanjutnya bahkan anak-anak Suta ono dianggap
sebagai penerus kepemimpinan Suta Ono dimana jalur
kepemimpinan terlihat terjaga bagitu rapi dari jalur keluarga
Suta Ono. Bahkan tempat penyimpanan abu tulangnya yang
disebut “Tamak Mas” dan rumah kediamanya “Lewu
Hante”dianggap sebagai bagian dari representasi sosok Suta
Ono, yang dikeramatkan oleh komunitas Paju Epat bahkan
sosok Suta Ono diagungkan dengan berlebihan
dengan
menyebutnya sebagai Raja.
9. Ciri Kepemimpinan Karismatik Dalam Diri Suta Ono
Max Weber menggambarkan bahwa Kepemimpinan
Karismatik itu terdiri dari dua buah faktor pendukung yang
155

C. Bangert, Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken
Van Doessoen Ilir...,559-560.
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pertama adalah seni kemampuan untuk mempengaruhi orang
lain, untuk bersikap sesuai dengan cita-cita sang pemimpin. Dan
selanjutnya adalah Kewenangan atau Otoritas yaitu hak
seseorang dalam memimpin, mengontrol dan memerintah.
Keduanya memiliki sebuah keterkaitan, namun tetap ada
perbedaan yang mendasar; dimana kepemimpinan menekankan
pengaruh. Pembedaan konsep keduanya menuntun kedalam
pengertian dari pemimpin Karismatik itu sendiri, sebagai suatu
kepemimpinan dimana seseorang melakukan kegiatan
memimpin
berdasarkan
Karisma
tersebut.
Apabila
kepemimpinan itu dilaksanakan dalam hubungannya dengan
rakyat, maka jenis ini disebut dengan kepemimpinan politis
Karismatis, kepemimpinan yang diterima rakyat karena
pengakuan mereka terhadap Karisma pemimpin dalam bidang
politik, baik dalam kaitanya dengan dorongan faktor yang
bersifat empiris, maupun juga karena kenyataan adanya Karisma
kepemimpinan itu sendiri.
Jadi apabila diperhatikan bahwa Suta Ono telah masuk
kedalam dua buah konsep kepemimpinan politik Karismatik
milik Weber itu, kemampuan untuk mempengaruhi
kelompoknya baik dari segi bersikap maupun dari segi
kepatuhan. Dari segi bersikap dapat terlihat dari bagaimana Suta
Ono dapat mempengaruhi orang-orang Maanyan Paju Epat
dalam berpakaian dan bersikap dan bertingkah seperti orangorang Barat. Dari segi kepatuhan dapat terlihat dengan
sepakatnya orang-orang Maanyan Paju Epat dengan cita-cita
bersama yang ia terapkan kepada komunitasnya, yaitu
membantu Belanda untuk melawan tirani Kesultanan Banjar.
Mengenai kewenangan dan otoritas dalam memimpin,
mengontrol dan memerintah. Nampaknya Suta Ono memiliki
semua hal tersebut, hal tersebut merupakan kombinasi yang ia
126
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dapatkan secara tradisional maupun secara legal formal. Secara
tradisional dia adalah seorang pemimpin yang diangkat dari
sistem tradisi dan kebudayaan yang ada dalam komunitasnya
sebagai sebuah wewenang dalam memimpin kelompok
Maanyan Paju Epat, dilain pihak ia juga mendapatkan
kedudukan legal formal dalam sistem kepemerintahan
administratif Belanda yaitu Districthoofd atau Kepala Distrik.
Max Weber juga menekankan ciri kepemimpinan Karismatis itu
sendiri, tidak lepas dari relasi yang terbangun antara sang
pemimpin dengan para pengikutnya, hal tersebut tergabung
dalam dengan empat ciri yang penulis sematkan dalam diri Suta
Ono:156
9.1. Pemimpin yang memiliki kualitas istimewa, kadang
dianggap sebagai Superhuman. Kualitas istimewa seorang
Suta Ono bukan hanya didapatkan dari pengakuan oleh
komunitasnya saja, melainkan dari pihak luar seperti
pemerintah Belanda dan para Misionaris, dia dianggap
juga sebagai seorang yang sakti yang dilindungi oleh
kekuatan magis.
9.2. Pengikut secara tidak kritis dalam menerima pendapat
pemimpin sebagai sebuah kebenaran. Suta Ono, berhasil
membuat sebuah situasi dimana setiap pendapat dan
keputusannya dalam melawan Belanda bahkan membuat
sebuah devisi militer yang terdiri dari orang-orang
maanyan Paju Epat, menjadi sebuah keputusan bersama.
9.3. Pengikut memberikan ketaatan mutlak kepada sang
pemimpin. Paju Epat jelas menjadikan Suta Ono dan
kepemimpinanya sebagai sesuatu yang layak untuk di taati.
156
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9.4. Pengikut memperlihatkan komitmen emosional terhadap
pemimpin dan misinya.
Ciri ini berlaku dalam kepemimpinan Karismatik pada
umumnya, termasuk dalam bidang politik. Penekanannya jelas
pada unsur pengikut, ia agak mengabaikan unsur kesadaran
pemimpin tentang Karismanya. Kemampuan pemimpin dalam
meraih dukungan, rasa hormat dan kekaguman, serta juga
ketaatan mutlak terhadap pribadi sang pemimpin itulah
penekanannya. Karisma dapat diamati secara empiris dalam hal
gagasan dan ide dari sang pemimpin, selain itu juga yang dapat
diamati adalah bagaimana pemanfaatan kisah dan simbol budaya
yang dia miliki, dan apa yang ia gunakan dalam meraih
dukungan.157
10. Tinjauan Teologis atas kepemimpinan Karismatis
Karisma dari bahasa Yunani Kharis yang terkait dengan
istilah Khairo (saya bergembira) dan kata benda Khara yang
artinya kegembiraan atau bisa juga kesenangan.158 Dalam kata
kerjanya menjadi Kharisomai yang berarti menunjukan rasa
senang dan gembira karena kemurahan hati atau akibat dari
kemurahan hati atau pemberian. Sehingga Karisma dapat
dipahami sebagai sebuah hadiah, atau anugrah dalam arti

157

Ann Ruth Willner and Dorothy Willner, “The Rise and Role of
Charismatic Leaders,” The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science 358 (1965):79.
158
M. Newman Jr. Kamus Yunani-Indonesia (Jakarta BPK Gunung
Mulia, 1993), 187.
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karunia.159Kata Kharisma adalah tunggal sedangkan kata
Kharismata adalah jamak.160
The Harper Collin Dicionary Of Religion menyebutkan
bahwa Karisma adalah kekuatan yang luar biasa dalam hal
kecakapan kepemimpinan, yang melahirkan loyalitas yang
tinggi dari para pengikutnya, Karisma juga dianggap sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan hal supernatural, dalam
Perjanjian Baru (1 Korintus 12-14) Paulus menyatakan Karisma
sebagai anugrah pemberian Ilahi yang diterima oleh manusia.161
Max Weber dalam tulisannya menyebutkan bahwa Karisma
murni adalah yang dimiliki oleh masyarakat religius kuno dalam
hal ini merujuk kepada tradisi Perjanjian Lama, dimana ia
menyebutkan bahwa Nabi, Orang Berhikmat, Pahlawan perang,
raja-raja yang diurapi, dan para hakim mereka dianggap sebagai
penerima Karisma murni.162
10.1. Perjanjian Lama
Dalam sejarah Israel pemimpin Karismatik adalah figur
yang dominan dalam hal keagamaan, ia juga mengambil peran
penting dalam menginterpretasikan kehendak Yahweh atau
mediator Yahweh dengan bangsa Israel. Memang sosok
pemimpin karismatik dalam masyarakat Israel ada semacam
dominasi otoritas kekuasaan yang didapatkan dari Yahweh yang
159

D.L Bekker, Roh Dan Kerohanian Dalam Jemaat, Tafsiran Surat 1
Korintus 12-14 (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1991), 21.
160
L. Sugiri, Gerakan Kharismatik: Apakah itu? (Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2006), 255
161
Jhonatan Z. Smith, ed., The Harper Collin Dicionary Of Religion
(San Fransisco: Harper Collin Publisher, 1995), 194.
162
Ulasan lengkap tantang Karisma murni yang dimiliki oleh para Nabi
ada dalam tulisan Max Weber yang berjudul Ancient Judiasm. Max Weber,
Sosiologi Agama A Handbook...,38-39.
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diistilahkan dengan bahwa The messenger who should proclaim
God’s will for Social, Political and cultic life (nabi atau si
pembawa pesan yang dari Allah termasuk dalam hal sosial,
politik dan kehidupan keagamaan).163
10.1.1. Pendiri Bangsa Israel
Dalam tulisan inimemang sebagian besar mengambil
pendapatdari Walter Eichord, yang menyebutkan bahwa bapabapa pendiri Israel adalah orang-orang yang memiliki Karisma
atau anugrah pemberian Tuhan dalam kepemimpinannya, ia
menyebutkan at the very begining of Isreal religion we find the
Carisma, the special individual endowment of person..(pada
awal berdirinya kepercayaan Israel, kita dapat menemukan
Karisma yaitu anugrah istimewa pada pribadi seseorang) seperti
Musa, Yoshua dan para tua-tua yang mendampingi bangsa
Israel. Gerhard Van Rod, menggambarkan sosok Musa dengan
“seorang manusia biasa tetapi Allah memanggil dia dan secara
luar biasa, telah memberikan kepadanya karunia Roh, dengan
begitu
ia
menjadi
manusianya
Allah,
orangnya
164
Allah”. Selanjutnya kepemimpinan Musa dilanjutkan oleh
Yoshua, yang di simbolkan dengan prosesi pelantikan oleh
Imam Eleaser. Musa kemudian menumpangkan tangan diatas
Musa sebagai bentuk pelimpahan kuasa dan wibawa Musa
kepada Yoshua, dengan kata lain Karisma Musa menurun
kepada Yoshua. Dalam bukunya C.Barth menggambarkan sosok
Yoshua : “sebagai manusia dengan segala kelemahan dan

163

Walther Eichrodt, Theology Of The Old Testament Vol.1 (London:
SCM Press LTD, 1964), 290-291.
164
Gerhard Van Rod, Musa (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973), 10.
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kekuatanya angkatan Yoshua yang berhasil menduduki Kanaan
pastilah disinari oleh anugrah Ilahi yang istimewa”.”165
10.1.2. Nabi dan Situasi Krisis
Kehadiran Nabi memang digambarkan dengan sebuah
situasi krisis, suatu yang sejajar dengan bentuk kepemimpinan
Karismatik ala Marx Weber yang menggambarkan mengenai
kehadiran sosok dalam sebuah situasi yang dianggap
meresahkan oleh sebuah komunitas masyarakat. Kehadiran
sebuah sistem aristokrasi dalam masyarakat Israel justru
kemudian hari membentuk sebuah masyarakat yang menindas
masyarakat yang lain dan juga ketidakadilan maka Allah
digambarkan mengutus sosok Nabi sebagai penyampai
kehendak Allah baik lewat kritik maupun teguran.
Contohnya adalah Nabi Elia, hidup sekitar abad 9
sMdalam I Raja 17:1 yang mengatakan bahwa Elia seorang
Tisbe dari Tisbe-Gilead, Pelayanan kenabiannya mengambil
tempat di kerajaan Utara selama pemerintahan dinasti Omri. Elia
mengritik tindakan kesewenang-wenangan Raja Ahab yang
dalam 1 Raj.21:1-29 menyerobot dengan sewenang-wenang
kebun anggur milik Nabot.166Ada pula Nabi Yesaya di kerajaan
Israel Selatan sekitar tahun 740smSeperti dalam Yesaya 1: 1, dia
bernubuat pada zaman Uzia, Yesaya mengkritik para pemimpin
yang bertindak sebagai penyiksa dan penganiaya umat dan
menegaskan bahwa Tuhan akan bertindak sebagai hakim untuk
mengadili mereka (Yesaya 3:13-15).167 Kemudian ada pula Nabi
165

Dr.C.Barth, Teologi Perjanjian Lama 2 (Jakarta:BPK Gunung Mulia,
1981), 20.
166
Tm Penyusun, Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I, A-L. (Jakarta:
Yayasan Bina Kasih/OMF, 1999), 275-277.
167
Deane Bergant, Tafsir Alkitab Perjanjian Lama (Yogjakarta: Yayasan
Kanisius, 2002), 525-526.
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Amos dia adalah seorang Nabi yang diutus ke Israel Utara
sekitar 760sm, Amos memulai karirnya sebagai orang awam
yang bekerja sebagai peternak domba Amos 1:1 “Perkataan
yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba
dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan
dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, dua tahun
sebelum gempa bumi.” Amos melakukan kritik terhadap
golongan yang berkuasa yang memeras si kecil dan lemah Amos
4:1 “"Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di
gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak
orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: bawalah
ke mari, supaya kita minum-minum!”.168Aspek Karisma para
Nabi seperti yang ditekankan oleh C. Barth yang menyebutkan
bahwa para Nabi dari yang pertama sampai yang kemudian
bahwa mereka dianugrahi dan diperlengkapi sebuah pemberian
yang besar dan luar biasa dari Allah.169
10.1.3. Hakim-Hakim
Pada dasarnya para hakim menurut Walter Eichord
adalah “...work to secure the supremacy of the Israelite element
in Canaan, so it is exremely probably that there was no lack of
those charismatic personalities the seers”.170 (mereka bekerja
untuk melindungi dan menegakan Israel di Kanaan, jadi
diperlukan unsur kepribadian Karismatik yang kuat).
Pergumulan yang besar yang dialami bangsa Israel dalam
menghadapi situasi dimana mereka bertemu masyarakat dan
kebudayaan Kanaan serta bagaimana seharusnya menjaga
eksistensi Israel. Kepemimpinan para Hakim berfungsi Yudisial168

Dr.C.Barth, Teologi Perjanjian Lama 4 (Jakarta:BPK Gunung Mulia,
1981), 45-46.
169
Ibid.,35.
170
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Legal, mereka juga panglima perang penyelamat dan pembebas
(Otniel, Ehud: Hak 3:9,15) dan juga menjalankan peradilan
seperti Debora.171 Atau juga seperti Samuel yang memegang
aspek keagamaan dan politik dimana ia juga yang mengurapi
Raja.
10.1.4. Raja-Raja Israel Yang Diurapi
Perkembangan dari upaya mempertahankan diri dari
masyarakat Kanaan Bagitu juga bangkitnya bangsa Filistin yang
dianggap sebagai ancaman dimana Israel nampaknya meyakini
dengan sistem kepemimpinan raja adalah jalan keluar maka
mereka akan lebih kuat.
10.1.4.1. Saul
Keterpilahan raja pertama yaitu Saul oleh Samuel
melewati pengurapan, dimana Samuel menekankan dalam (I
Sam 10:24) “Kamu lihat orang yang dipih Tuhan itu...” Samuel
juga menekankan wibawa Ilahi dalam Saul (1 Sam 10:6) “Roh
TUHAN akan berkuasa atas mu..” jadi dapat disimpulkan bahwa
Saul adalah Raja yang karismatis, yang berkuasa atas kuasa Roh
Tuhan.
Namun selanjutnya dapat dilihat dimana saat seseorang
pemimpin yang berlandaskan kuasa Roh Tuhan tersebut
melalukan sebuah pelanggaran, maka Tuhan menolak Saul
sebagai Raja(1 Sam 15) dan yang mengenaskan adalah Roh
Tuhan undur dari Saul ( 1 Sam 16:14).
10.1.4.2. Daud
Ketika Tuhan undur dari sosok Saul, maka Daud adalah
sosok raja pilihan Tuhan sendiri 1 Sam 16: 1 “Berfirmanlah
TUHAN kepada Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita
171

J.Alberto Sogin, Di Zaman Pemerintahan Para Hakim (Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 1975), 35-37
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karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak sebagai raja atas Israel?
Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku
mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di
antara anak-anaknya telah Kupilih seorang raja bagi-Ku.”
Otoritas Allah dalam keterpilihan daud sebagai raja menunjukan
khas dari corak kepemimpinan Karismatik, dimana kembali
ditekankan Allah mendesak Samuel untuk mengurapi Daud
dalam 1 Sam 16:12 “.....Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah,
urapilah dia, sebab inilah dia."
Daud merupakan sosok raja yang ideal dalam sistem
masyarakat Israel, kita dapat melihatnya bagaimana kedatangan
mesias selalu dihubungkan dengan keturunan Daud.Toh Daud
juga bukanlah sosok sempurna, dalam perjalanannya ia juga
sosok yang akhirnya terjatuh dalam dosa percintaan dan
perselingkuhan (cinta segitiga Daud-Uria-Batseyeba). Namun
inilah yang membuat dia berbeda dari Saul walaupun Tuhan
menghukumnya, tidak ada pernyataan Roh Tuhan undur dari
Daud.
10.1.4.3. Salomo
Raja Salomo adalah sosok yang menarik karena ialah
sosok raja yang melanjutkan suksesi kepemimpinan dari sang
ayah Daud, tidak ada penyertaan Tuhan disebutkan saat
pelantikan Salomo sebagai Raja (lihat 1 Raj. 1:28-40). Apakah
lantas Salomo bukan sosok Karismatik?terlalu dini untuk
menyimpulkan demikian. Karena Salomo digambarkan dalam 2
Sam.12:24, 25: “....lalu Daud memberi nama Salomo kepada
anak itu. TUHAN mengasihi anak inidan dengan perantaraan
nabi Natan Ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh
karena TUHAN. Ada otoritas Allah melewati nabi Natan yang
menunjukan tanda Allah berkenan terhadap Salomo.
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Sosok Karismatik dari salomo adalah hikmat yang dia
dapatkan dari Allah, 1 Raj. 3: 12-14 : “....sesungguhnya Aku
memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti engkau,
dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun seperti engkau.
Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan kepadamu, baik
kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorangpun seperti engkau di antara raja-raja.Dan
jika engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap
mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti
ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu.”
Pada kasus Salomo kita dapat melihat bahwa Karisma itu
berfariasi sifatnya bukan hanya kemampuan militer, politik
tetapi juga hikmat. Namun juga perlu dilihat bahwa sosok
Salomo juga seorang manusia dengan segenap kekurangannya ia
adalah sosok yang juga sadis terhadap rivalnya. Bagaimana ia
membunuh Adonia dan Simei keturunan Saul ( 1 Raj. 2:36) serta
sikap playboy nya yang berujung pada penyembahan berhala ( 1
Raj.11).
10.2. Perjanjian Baru
Karisma
digolongkan
dalam
Karunia-karunia
peseorangan yang dijabarkan dalam daftar berikut Kharismata
dalam Perjanjian Baru172 (Rm12:6-8; 1 Kor 12:4-11,28-30 bnd
Ef 4:7-12) memang tidak lengkap secara utuh. Maka diusahakan
untuk menggolong-golongkan karunia-karunia itu, tapi hasil
paling sederhana terdapat dua golongan utama, yaitu karuniakarunia yang memberikan kecakapan bagi pemiliknya untuk
172

Tim Penyusun, Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I, A-L (Jakarta:
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melakukan pelayanan firman, dan karunia-karunia yang
merupakan perlengkapan untuk pelayanan praktis.
Istilah Karisma memang lebih banyak ditemukan dalam
Perjanjian Baru, khususnya tulisan-tulisan Rasul Paulus yang
menyebutkan kharismata yang diterjemahkan oleh LAI
(Lembaga Alkitab Indonesia) sebagai “kasih atau karunia”.
Namun sebelum melihat tulisan Paulus secara menyeluruh
dalam tulisan ini akan melihat bagaimana sosok Perjanjian baru
dan pengaruh Karisma dalam kehidupannya.
10.2.1. Yesus Kristus dan Karisma
Hampir sama dengan kasus dalam perjanjian lama
khususnya saat raja-raja jadi Yesus Kristus semacam
kesinambungan dari tradisi bangsa Israel. Dimana dalam kasus
Yesus Kristus kelahiran Yesus digambarkan sebagai bagian dari
kuasa Roh Tuhan dalam Lukas 1:35 “Jawab malaikat itu
kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah
Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah”. Yesus
juga bertumbuh dengan Hikmat sebuah Karisma yang juga
dimiliki oleh Salomo Lukas 2:40 “Anak itu bertambah besar dan
menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padaNya.”
Begitu juga saat dimana Yesus Kristus memulai
pelayanannya, penulis Injil sinioptik juga menekankan aspek
Roh Tuhan, dimana turunnya Roh Tuhan saat Yesus dibaptis
(Matius 3:16-17, Markus 1:9-11, Lukas 3:21-22) dan tentu saja
yang sangat menarik adalah bagaimana Yesus tentang Missi
pembebasan dengan mengutip Yesaya 61:1,2 “Roh Tuhan ada
padaku....”(Lukas 4:18-19). Yesus juga memiliki Karunia
(kharis) seperti yang Ia perintahkan kepada para murid untuk
sampaikan pada Yohanes pembaptis dalam Lukas 7:22
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....."Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu
lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh
berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang
mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar
baik.
Yesus juga sebagai sebuah pembaharu dalam tatanan
sosial masyarakat Yahudi yang mapan dari segi agama, sistem
keagamaan Yahudi yang kaku di kritik oleh Yesus yang ia
anggap bukanlah sebuah lembaga Ilahi yang mutlak. Dimana
dalam Khotbah di bukit Matius 5:7-20 Yesus ingin menegaskan
bahwa Ia tidak datang untuk merombak tetapi menggenapi
hukum Taurat. Frase yang digunakan Yesus dalam Matius 5:2044 adalah “ada tertulis...” dan dilanjutkan dengan “Aku berkata
kepadamu....” menyimbolkan ia tidak mewakili Taurat tetapi
mewakili kehendak Allah sendiri.
10.2.2. Rasul
Gerakan masif para pengikut Yesus atau para Rasul
justru terjadi setelah kematian dan kebangkitannya. Dimana
dalam peristiwa Pantekosta yang merupakan peristiwa yang
menjadi titik awal yang sangat penting dalam tradisi Kristiani,
dimana adanya kesinambungan dengan Perjanjian Lama dan
peristiwa peristiwa baptisan Kristus dalam Perjanjian Baru,
dimana Roh Tuhan disini disimbolkan dengan lidah api dalam
Kisah Rasul 1:8. D Gutrie menyebutnya dengan peristiwa yang
terjadi hanya sekali dalam sejarah gereja, dimana Roh Tuhan
berkarya sempanjang masa namun jemaat tidak selalu
membutuhkan peristiwa-peristiwa luar biasa.173 Petrus
menafsirkan peristiwa pantekosta sebagai sebagai penggenapan
173

D. Gutrie, Teologi Perjanjian Baru 2 (Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1993), 170.
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dari nubuat Yoel (Yoel 2:28) yang ia sampaikan dalam Kisah
Rasul 2:16-21. Dimana yang Petrus ingin menekankan bahwa
mereka adalah sebuah kesinambungan dari akar serta
kebudayaan Israel masa lampau.
Rasul Paulus yang awalnya adalah seorang
penindasKekristenan yang kemudian berbalik menjadi pekabar
Injil Kristus, dan memang yang banyak menggunakan istilah
Karisma justru adalah Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya,
seperti dalam :
Roma 12:6.174
6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada
kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita
melakukannya sesuai dengan iman kita.
6 ετονηες δε χαρισματα καηα ηην ταριν ηην δοθειζαν ημιν
διαθορα ειηε προθηηειαν καηα ηην αναλογιαν ηης πιζηεως
6 ekhontes de kharismata kata tin kharin tin dothisan imin
diaphora ite prophitian kata tin analoyian tis pisteos
2 Korintus 12:9.175
9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih
karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku.
9 και ειρηκεν μοι αρκει ζοι η χαρις μοσ η γαρ δσναμις
μοσ εν αζθενεια ηελειοσηαι ηδιζηα οσν μαλλον
174

Hasan Sutanto, Perjanjian Baru Intralinear Yunani-Indonesia dan
Konkordansi Perjanjian Baru Jilid I (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia,
2003), 863.
175
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καστηζομαι εν ηαις αζθενειαις μοσ ινα επιζκηνωζη επ
εμε η δσναμις ηοσ τριζηοσ
9 kai eiriken moi arkei soi i charis mou i gar dynamis mou
en astheneia teleioutai idista oun mallon kafchisomai en
tais astheneiais mou ina episkinosi ep eme i dynamis tou
christou
Efesus 4:7.176
7 Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan
kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
7 ενι δε εκαζηω ημων εδοθη η χαρις καηα ηο μεηρον ηης
δωρεας ηοσ τριζηοσ
7 eni de ekasto imon edothi i charis kata to metron tis
doreas tou christou
Dilain pihak Rasul Petrus juga menggunakan kata Karisma
dalam tulisanya
1 Petrus 4:10.177
10 Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan
karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai
pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
10 εκαζηος καθως ελαβεν χαρισμα εις εασηοσς ασηο
διακονοσνηες ως καλοι οικονομοι ποικιλης ταριηος θεοσ
10 ekastos kathos elaven charisma eis eaftous afto
diakonountes os kaloi oikonomoi poikilis charitos theou
David L. Bakker, menyebutkan bahwa Rasul Paulus
menekankan bahwa Karisma adalah Karunia Allah jadi bukan
untuk meningkatkan gengsi manusia agar ia dipandang sebagai
176
177
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“orang rohani” Karisma adalah anugrah Allah untuk
kepentingan umatnya. 178Merasa “orang rohani” nampaknya
sangat dihindari oleh Rasul Paulus hal tersebut nampaknya
muncul dalam jemaat Korintus yang merupakan efek dari
gerakan Gnostik yang menekankan aspek keunggulan rohani
seperti bahasa lidah, mujizat dan hikmat atau pengetahuan yang
lebih dari orang lain.179 Sesuatu yang nampaknya muncul
kembali dalam gerakan Kristen Pantekostal dan Karismatik yang
menekankan aspek-aspek, seperti karunia bahasa lidah
(Glosolalia), mujizat penyembuhan dll.
11. Karisma dalam Gereja Reformasi
Dalam gerakan reformasi gereja yang dilakukan oleh
Martin Luther sebuah pergumulan dan kegelisahannya yang
pada awalnya memang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan
tempat ia mengajar di fakultas Teologi Wittenberg Jerman.
Yang pada akhirnya menjadi gerekan Reformasi Gereja, hasil
pergumulan tersebut terangkum dalam180:
11.1. Sola gratia, Hanya oleh anugrah Allah, dimana manusia
dibenarkan bukan oleh kesalehannya melainkan oleh
anugrah Allah
12. Sola fide Manusia dibenarkan oleh Iman melewati anugrah
Allah
13. Sola scriptura Hanya oleh Alkitab, sebagai satu-satunya
rujukan orang Kristen.
Dalam Sola Gratia dan Sola Fide kita dapat
menghubungkannya dengan Karisma atau anugrah (gratia) dan
178
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iman (fide) dan bersandar kepada kitab Suci (Scriptura),
Merupakan penekanan dalam gerakan reformasi Gereja. Baik
Luther maupun Calvin keduanya bukan lagi imam saat
dikeluarkan dari gereja Katolik Roma, mereka berbicara dan
mengajar sebagai bagian dari orang awam. Jadi bukan lagi atas
kuasa jabatan imamat melainkan mutlak bersandar pada
Karisma dalam mengajar dan memimpin jemaat.181
12. Penutup
Karisma sendiri berakar dari tradisi Kekristenan, dimana
dalam hal ini dalam sejarah Kristen dalam Alkitab Perjanjian
Lama dimana Karisma dipahami sebagai bentuk penyertaan
Allah melalui orang-orang yang Dia pilih baik itu Nabi, HakimHakim dan Raja-Raja Israel yang diurapi, sedangkan dalam
Perjanjian Baru Karisma bukan hanya sekedar penyertaan Allah
dalam sosok tokoh, tatapi maknanya menjadi lebih luas kedalam
“karunia” dimana karunia itu meliputi hal seperti karunia dalam
memimpin jemaat, dalam berkotbah maupun mujizat dll.
Karisma dalam memimpin jemaat nampaknya sangat
terlihat dalam pada era reformasi Gereja,dimana para tokohtokoh reformasi Gereja seperti Martin Luther maupun Yohanes
Calvin adalah tokoh-tokoh yang tidak memiliki jabatan lagi
setelah dipecat dari Gereja Katolik Roma.Sehingga mereka
menekankan aspek Karisma atau anugrah Allah dalam hal
memimpin dan mengajar jemaat. Cikal bakal gereja GKE adalah
Zending yang bertugas mengabarkan injil ke tanah Kalimantan
secara Khusus kepada orang Dayak Maanyan, mereka semua
berlatar belakang kaum awan yang mengandalkan Karisma atau
Karunia penyertaan Tuhan dalam mengabarkan Injil.
181
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Gereja GKE sebagai gereja yang tumbuh ditengah
komunitas Dayak Maanyan menyadari bahwa Karisma
kepemimpinan Suta Ono, dapat dijadikan contoh dalam
menjalankan tugasnya, dimana jabatan gereja seperti Pendeta,
Penatua, Diakon dan Pambarita adalah jabatan yang vital dalam
perkembangan Gereja GKE. Karena itu model kepemimpinan
Karismatik yang ada pada diri Suta Ono dapat dijadikan sebagai
model sosok kepemimpinan dalam Gereja GKE, namun juga
dengan menekankan aspek Karisma jabatan bukan kepada
Karisma sosok pribadi.
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KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Sebuah Refleksi dari Zamanke Zaman)
M.P. Lambut
Abstrak
Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu isu lngkungan
hidup dewasa ini. Dampaknya bukan saja mengganggu kesehatan dan
masyarakat Indonesia, melainkan bisa mengusik relasi antarnegara.
Sebab negara tetangga seperti Malaysia juga turut merasakan
dampaknya. Pertanyaan reflektifnya ialah mengapa kasus Karhutla
dewasa ini makn merasalela? relakah para peladang berpindah dituduh
sebagai penyebabnya? bukankah ladang tradisional sudah turun
temurun, tetapi kasus Karhutla merupakan pendatang baru dalam
daftar masalah lingkungan hidup? pertanyaan-pertanyaan seperti
itulah yang ingin digumuli dalam tulisan ini.
Kata kunci: Karhutla, refleksi, lngkungan hdup, ladang berpindah.

1. Pendahuluan
Akronim KARHUTLA untuk KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN menimbulkan implikasi bahwa hanya kebakaran yang
ditampilkan. Pelaku, atau bagaimana kebakaran itu terjadi, tidak
mengemuka. Padahal ada sejumlah penyebab yang menimbulkan
kebakaran hutan dan lahan seperti yang kini dialami di banyak tempat.
Dan salah satu tudingan ditujukan kepada kekeringan akibat kemarau
panjang. Lalu kekeringan pada kemarau penjang seolah-olah
penyebab utama kebakaran yang demikian luas dan akibat kebakaran
demikian itu, terjadilah kabut asap yang sangat mengganggu.
Tak dapat disangka bahwa musim kemarau dengan curah
hujan rendah dan sangat rendah menimbulakn kekeringan. Pertanyaan
yang segera muncul, benarkan asal terjadi kebakaranyang demikian
luas dan selanjutnya menimbulakn kabut asap yang demikian pekat
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dan mengganggu? benarkah kebakaran yang menimbulkan kabut asap
yang demikian mengganggu dan berbahaya untuk kehidupan, memang
peristiwa alam yang ganas?
Ataukah ada agen atau actor yang bersembunyi atau
tersembunyi dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang
semakin meluas dan merajalela?. Benarkah kebakaran hutan dan
lahan adalah musibah yang tak terelakkan?
Penulis yang berusia hampir genap 88 tahun, di masa muda
adalah bagian dari masyarakat yang membuka hutan primer untuk
menjadi lahan ladang, juga ikut berladang di lahan sekunder, tahu
betul bahwa kabut asap abad ke duapuluhsatu ini, tidak pernah terjadi
di abat-abad yang silam. Ikut membuka lahan gambut primer dan
sekunder, bukan masalah baru di bumi Borneo ini. orang Borneo tahu
betul bagaimana membuka dan bekerja di lahan gambut.
Apakah kearifan lokal tidak memberi pengetahuan bagaimana
mengatasi seha, baseha,kebakaran yang merambat meluas? Berabadabad warisan pengetahuan itu sudah ada. Sekarangpun balum hilang!
Permasalahan, apakah kebakaran hutan dan lahan itu, benar sebuah
malapetakan yang tak terelakkan ataukah sebenarnya ada yang
mengdayagunakannya malahan mengupayakan?!
Betapapun luasnya pulau Borneo, betapapun kecilnya
kepadatan penduduknya, sedikit saja kawasan yang memang benarbenar diluar jangkauan masyarakat. Dan semua masyarakat Borneo
tahu kewajiban masing-masing dalam tradisi melestarikan alam
lingkungan.
Kalau peladang tradisional hidup dengan ladang-berpindah,
bukan maunya mereka berpindah. Mereka terpaksa berpindah, karena
ladang yang digarapnya sudah tidak memberi hasil yang cukup untuk
menyangga hidupnya. Dalam bahasa Ngaju ada Kunjoi, yaitu
makanan pengganti nasi karena panen hampir gagal sama sekali.
“Konjoi iakah campuran antara ubi-ubian dengan dedaunan yang
direbus jadi satu untuk mengganti sepiring nasi.
Kalau bisa makan nasi sepanjang tahun, orang Borneo sudah
merasa mapan. Yang sering terjadi ialah makanan Kunjoi berbulan50
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bulan sebelum mulai panen baru. Lalu ketika mengarap lahan yang
baru dibuka, juga tidak ada jaminan akan berhasil baik. Ada kalanya
gagal dan harus mencari lahan baru lagi.
2. Peladang Tradisional Berpindah Tak Kenal Karhutla
Membuka Lahan Primer Untuk Ladang Atau Kebun
Membuka lahan primer untuk digunakan berladang atau
berkebun, bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah.
Pembuka lahan pasti sudah berunding dengan sesama
peladang/pekebun untuk menentukan kemana dan di mana lahan yang
diperlukan bisa diperoleh. Para peladang yang melakukan
perundingan tidak pernah puluhan apa lagi ratusan orang. Paling
banyak 5-7 orang yang menjadi kelompok perintis mencari lahan baru
yang akan dibuka.
Lahan baru itu, jarang berada dekat desa pemukiman.
Biasanya orang harus mudik sungai-sungai kecil, memperhatikan
tumbuh-tumbuhan dan tanda-tanda fisik dan non-fisik yang memberi
petanda bahwa dikawasan itu ada lahan yang baik untuk dihuma. Ada
kalanya orang harus mundur karena memperoleh filsafat, bahwa
kawasan sungai itu, tidak layak dijadikan bakal lahan huma.
Dengan perahu kecil yang hanya memuat 2 orang satu di
haluan dan satu di kemudi, perahu itu menyusuri sungai-sungai.
Ketika menyusur sungai kecil seperti itu kemudian, perahu itu
menyusuri sungai-sungai. Ketika menyusur sungai kecil seperti itu
diperlakukan parapen, mudik sungai akan berharapan dengan serangan
gigitan nyamuk dan rangit yang ganas dan banyak sekali. Untuk
keperluan parapen, orang biasanya membawa sabut kelapa yang
biasanya menghasilkan cukup banyak asap baik untuk yang di haluan
maupun yang di kemudi. Juga diperlukan untuk dibawa serta kayu
bakar yang tidak kering agar tidak mudah menyala.
Ketika naik ke darat dari perahu, orang harus membawa
tembakau. Dimana-mana ada lintah yang siap menempel di kaki dan
mengigit untuk mengisap darah. Hanya dengan air tembakau, lintah
itu melepaskan diri. Sementara itu parapen harus terus dibawa dan
asapnya harus cukup.
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Berburu lahan seperti itu, bukan pekerjaan yang mudah. Jadi
mustahil orang mau meninggalkan lahan garapan, kalau lahan yang
digarap, menghasilkan yang memadai. Mustahil orang mengerahkan
tenang demikian besar, hanya karena ingin pindah ke ladang baru.
Tidak seorangpun peladang atau berkebun mau menbuang tenaganya
hanya sekedar kebiasaan berladang atau berkebun berpindah. Jadi
sangat keliru kalau mengatakan bahwa peladang atau pekebun
berpindah-pindah itu merupakan kebiasaan yang buruk. Orang yang
berkata demikian itu, pasti orang yang tidak mengenal bumi tanah
Borneo.
Ketika kelompok perintis kecil tsadi sudah menemukan
kawasan hutan yang mau dibuka, mereka harus berunding dahulu,
kapan akan mulai. Mereka harus mempunyai cukup perbekalan untuk
bekerja selama berhari-hari, menyediakan peralatan kerja yang baik,
parang, kapak, beliung tidak cukup hanya satu saja. Sekurangkurangnya dua, sehingga kalau ada yang rusak, ada penggantinya.
Pahut pahera anyaman dari rotan pada gagang untuk memasang mata
beliung, harus dibarui dan diperkuat.
Bekerja dengan peralatan sederhana buatan lokal demikian
itu, juga bisa membawa bencana, mata kapak atau beliung terlepas
dari gagangnya dan membuat pemakainya terluka. Kalau terluka,
bagaimana mengatasinya. Oleh karena itu, peralatan harus diritualkan
dahulu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.
Sebelum berangkat ke lahan yang mau dibuka, orang
melakukan ritual sederhana memohon keselamatan bagi yang bekerja
dan bagi keluarga yang ditinggalakn. Keluarga yang tinggal, belum
tentumempunyai kebutuhan hidup selama suami atau ayah pergi.
Sama seperti yang berangkat. Semuanya hanya apa adanya.
Tanpa memperpanjang kisah persiapan menuju lahan yang
mau dibuka, tanpa mengisahkan bagaimana membuat pondok tempat
masan, tinggal bebarapa hari di dekat lahan, kini para pembuka lahan
sudah siap bekerja. Harus disepakati lebih dahulu dimana mulai. Yang
menjadi semacam pemimpin lapangan akan melakukan tebangan yang
pertama. Kamana rebahnya pohon pertama ini.
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Arah rebah pohon pertama itu menjadi sebuah panduan,
semua tebangan harus kearah atau searah dengan yang pertama. Untuk
menebang pohon dengan diameter 10-15 cm dengan kapak atau
dengan beliung, memerlukan kerja keras 1 2 jam. Di hutan primer,
jarak pohon yang satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter.
Membuka lahan 2-3 meter persegi memerlukan kerja keras sehari
penuh. Sebelum pulang istirahat di pondok orang perlu mandi di
sungai atau saka anak sungai yang terdekat dengan pondok.
Mandi di sungai/saka sungai seperti itu, harus waspada. Di air
sungai berkeliaran lintah air yang berwarna merah dan sangat tipis.
Namanya Jelau, dan lintah itu bisa menjadi sangat berbahaya ketika
menyelam. Jalau bisa masuk lubang telanga atau lubang hidung.
Jangan berpikir tentang gayung mandi, sabun, odol.
Semuanya tidak adda. Orang hanya mencebur kedalam sungai dan
berenang. Keluar dari air, rangit dan nyamuk hutan menunggu. Karena
itu, harus ada api dan asap untuk membantu mengusir rangit dan
nyamuk. Jangan berpikir tentang korekapi, terlalu mahal untuk kerja
dihutan.
Umumnya digunakan ialah batuapiyang digunakan untuk
membuat loncatan bunga api. Harus ada rumput kering atau lepo yang
mudah menyala. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang nyaman.
Semua harus dengan susah payah. Kayu api yang bisa lama membara
sangat di perlukan. Puntung kayu api seperti itu dibawa kemana-mana
untuk membuat api selanjutnya.
Sementara yang lain mandi, seorang memasak nasi di pondok.
Ikan asin dan wadi, ikan yang difermentasi dengan beras yang
disangrai lalu ditumbuk; proses pewadian ini memerluka waktu 10-12
hari baru siap digunakan. Jangan berpikir menggoreng; tidak ada
minyak goreng. Jangan berpikir membakar ikan waktu malam. Ini
pantangan besar. Jadi hanya direbus atau disumap diatas nasi.
Kini kembali ke lahan yang sedang dalam tahapan
penebangan pohon yang terlalu besar, menebas semua tumbuhtumbuhan yang hidup di antara pohon-pohon, memotong dahan-dahan
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pohon yan ditebang. Mengambil batang pohon yang di tebang untuk
digunakan memotong dahan-dahan untuk menjadikan kayu bakar/api
adalah pekerjaan berikut yang cukup melelahkan.
Untuk mengerjakan lahan seluas 30X100 meter,
orang lima bekerja, akan memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu. Kini
lahan siap untuk inusul (dibakar).
Dalam bahasa ngaju ada 4 kata yang berbeda maknanya yang
semuannya bermakna “membakar”. Yang pertama ialah papui,
mamapui, ini membekar sesuatu untuk dimakan. Yang ke dua tusul,
manusul, membakar lahan yang telah dibersihkan untuk disiapkan
menjadi ladang atau kebun oleh yang membuka lahan. Yang ke tiga
kehu, bakeho, terbakar yang merusak. Yang ke empat seha, baseha
kebakaran lahan yang menjalar keluar dari lahan yang dibuka.
Dari penjelasan ini, terlihatlah ada pemahaman yang luas dan
mendalam yang hidup dalam masyarakat tradisional. Lahan yang
dibakar oleh yang memerlukannya, lebih dahulu harus dipersiapkan
agar hasil tusul seperti yang diharapkan. Pengalaman penulis, jarang
sekali tusul, selesai. Biasanya diulang-ulang dengan mengumpulkan
semua yang belum terbakar. Selama kegiatan menusul, pemilik lahan
ada di situ. Mereka bertanggung jawab agar tusul mereka, tidak
berubah menjadi seha.
Kalau juga terjadi seha, maka orang sekampung
memadamkannya dan kegiatan gotong royong seperti ini, disebut
milang seha. Memadamkan dan menjamin tidak ada seha selanjutnya.
Tidak ada alat pemadam seperti sekarang ini. Juga sungai-sungai
kering karena kemarau panjang. Namun seha selalu bisa dipadamkan.
Bagaimana membuka lahan gambut primer, sama beratnya
dengan membuka hutan primer. Dalam menusul lahan gambut yang
sudah ditebas, tebasan dikumpulkan manjadi gondokan-gondokan.
Sebelum mulai menusul tampilai, tebasan yang menjadi gondokangondokan, di sekeliling lahan harus benar-benar bersih dan tanah
harus kelihatan jelas. Orang Borneo tahu betul, lahan gambut kalau
baseha, api yang menyala dipermukaan berasal dari api yang dibawah
permukaan. Oleh karena itu, sebelum menusul tampilai, orang harus
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menjaga agar api tampilai memang padam dan sepenuhnya dikuasai.
Kalau yang akan menusul tampilai, merasa belum yakin bisa
menguasai keadaan, mereka tidak membakar sekali gus melainkan
secara bertahap.
Tidak jarang kelompok kecil ini minta bentuan agar jumlah
orang bertambah dan penjagaan juga bertambah. Peristiwa ini
dinamakan handep menusul tampilai, bergotong royong yang
dilakukan secara berantai.
Kegiatan ini secara keseluruhan dalam bahasa Ngaju di sebut
gawin oloh malan manana, pekerjaan bertani untuk berladang atau
berkebun.
3. Seha, Baseha Jaman Log-Boom 1950-1960 Seha,
Baseha Zaman Teknologi Mesin
Mungkin tidak terlalu keliru menyebutkan tahun 1950 sebagai
awal log-boom, kayu gelondongan membanjiri pasar dunia, ketika itu
telah muncul chainsaw, traktor-traktor alat berat untuk bermacammacam keperluan. Genset juga sudah mulai ada sehingga penerangan
listrik bisa diperoleh di tengah-tengah hutan rimba raya, virgin
rainforest yang menjadi icon alam Borneo.
Terjadilah pembabatan hutan besar-besaran, dengan
munculnya HPH-HPH raksasa. Sampai dengan sekitar tahun 1964-5
sebagian besar hutan belantara Borneo telah dirambah. Lalu
bersamaan dengan itu, bermunculanlah pabrik-pabrik kayu lapis yang
menampung kayu-kayu gelondongan yang dijadikan rakit yang nyaris
memenuhi aliran sungai-sungai besar Borneo.
Hutan-belantara Borneo adalah hutan ratusan tahun di tanah
yang hanya dipermukaan yang subur. Borneo memiliki sistem gunung
vulkanik. Jadi lapisan tanah tidak pernah mengalami perubahan atau
peremajaan. Dan hutan alam inilah yang dibabat besar-besaran dengan
bantuan alat teknologi mesin. Sekali dibabat, tak pernah kembali, dan
itulah akhir rainforest Borneo.
Lahan-lahan yang tebangan menjadi lahan terbuka, dan untuk
memudahkam perjalanan mengangkut kayu-kayu gelondongan dengan
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diameter lebih dari 1 meter lahan itu dibakar dan terjadilah seha
dimana-mana. Dan itulah awal penggundulan bumi Borneo.
Pertanian, bertani, siapa yang mau. Semua orang berlombalomba membatang, bekerja pada pemegang HPH resmi dan HPH
siluman. Bumi Borneo yang dikenal dengan rimba raya yang
menyeramkan. Menjadi bumi yang sunyi pohon-pohon raksasa. Di
mana-mana kayu gelondongan bergelimpang menunggu diangkut ke
sungai-sungai besar karena jalan darat belum tersedia.
Hidup yang semulanya petani, berladang, berkebun, berubah,
menjadi hidup, memburu uang dengan membatang, menjadi buruh
mengelola kayu gelondongan. Bersama-sama dengan mengalirnya
uang, maka mengalir pula minuman keras dan pelacuran. Hebat,
bukan? Jadi, penjudian merajalela, semuanya bisa di tempat sunyi sepi
di bekas tebangan hutan.
Seha gaya tradisional sudah berkembang menjadi
KARHUTLA AWAL gaya modern. Asap sudah mebubung tinggi,
namun alam masih sanggup menghembus dan mengelolahnya.
Dikota-kota besar Borneo, muncullah nightclub dengan
hostes-hostes yang mengenakan rok supermini memamerkan paha.
Blus tanpa lengan yang zaman itudisebut “you can see” memamerkan
ketiak. Dengan pisau cukur yang di sebut silet cangkul, bulu ketiak
tidak dicukur habis tetapi dirapikan sehingga menimbulkan gaya tarik.
Leher blus model V yang V-nya semakin lebar sehingga menimbulkan
daya memamerkan pangkal buah dada. Kutang gaya lama diganti
dengan BH (bustholder) gaya Barat. Yang kulitnya agak gelap,
memakai stocing yang cerah. Hoster di sewa dan dibayar dalam
hitungan jam. Terjadilah rush gadis-gadis belain jadi hostes nightclub.
Perolehan dari berburu uang ini dikatakan tidak
mengecewakan. Lalu muncullah masalah baru: siapa yang
menyediakan beras, makanan pokok. Terjadilah paceklik beras dengan
harga melangit. Impor beras tidak juga terlalu berhasil, dan log-boom
semakin memudar. Hidup semakin sakit. Ada uang, barangnya tidak
ada. Mulailah nilai rupiah menggelinding menurun.
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4. Back To Agriculture Dan Transmigran
Program Nasional 1965-1985
Ungkapan “ back to agriculture” kedengarannya enak dan ini
juga yang tampi di mana-mana di seluruh Nusantara, ada sawah
ladang dengan padi menguning, di mana-mana di setiap rumah ada
piring nasi yang masih mengepul hangat, lalu setiap anggota keluarga
bisa makan sampai kenyang sesuai dengan gaya hidup masingmasing. Di mana-mana orang dengan wajar cerah, telah kenyang
makan dan untuk hari esok atau lusa masih banyak beras dan padi di
setiap rumah.
Kenyataannya, sama sekali beda. Petani yang sudah terbuai
oleh kegiatan memburu uang yang semakin instan dan diperoleh
dengan cukup mudah, tidaklah mudah kembali naik perahu berdayung
melintasi hutan dengan serangan nyamuk. Kembali bergelimang
dengan tanah kotor dan lumpur, mengenakan kupit baju, pakaian
lusuh, dan bau untuk bekerja. Diladang dan atau sawah tidak ada
Johny Walker, tidak ada sigaret Kansas, yang ada hanya parang untuk
memotong rumput membersih lahan.
Masan, bermalam dan tinggal dipondok berdinding kajang
dan atap dari daun rumbia, tidak ada gadis jelita dengan rok mini dan
you can see, mimbul, menanam anakan padi di terik matahari, mandi
air sungai dengan jelau, lintah sungai, naik ke pondok melintas jalah
setapak penuh dengan nyamuk dan rangit. Semuanya serba tidak enak,
tidak ada hiburan apapun juga. Mulailah muncul film porno 5 menit,
dengam proyektor baterei atau aki. Mulailah ramai pergunjingan
tentang blue-film tontonan pribadi di pondok-pondok.
Di malam hari, sering terdengar suara binatang malam yang
mendirikan bulu roma. Padi yang di tanam hari ini, baru berbulanbulan kemudian bisa dipanen. Itupun kalau rajin menjaga dan
memeliharannya. Kalau lalai, semuanya akan rusak tak terpulihkan.
Ketika padi sudah berbuah lebat datanglah macam-macam
hama menyerangnya tak ketinggalan serangan tikus yang melahap
batang padi. Ketika buah padi sudah mulai masak. Datanglah serangan
pipit dan gelatik yang seringkali membuat petani putus asa. Padahal
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log-boom yang semula berlimpah-ruah, kini semakin menipis. Pabrik
plywood satu-satu gulung tikar kekurangan bahan baku dan
kebanyakan karyawan lepas. Dengan hati berat terpaksa “back to
agriculture” sebagai satu-satunya pilihan.
Semakin sulitnya mendapat pekerjaan tanpa keterampilan,
muncullan petani yang bukan petani. Kelompok petani ini semakin
diperparah oleh program transmigran yang sebagian besar bukan pula
petani melainkan pengangguran. Kalaupun dia petani, petani ini sama
sekali butatuli dengan cara bertani Borneo.
Membakar lahan tanpa pengetahuan, menimbulkan kebakaran
yang sama sekali baru. Dan dari sinilah awal KARHULTA yang sama
sekali berbeda dari manusul, malahan sama sekali berbeda dari seha,
baseha.
Luas lahan pertanian meningkat pesat, hasilnya tidak
berbanding lurus dengan perluasan lahan. Hal demikian itu, bukan
luar biasa. Kalau orang yang bukan petani juga tidak memiliki tekad
siap bertani, merupakan generasi pertani baru, mana mungkin bisa
berhasil. Walaupun banyak transmigran yang memang petani, namun
sama sekali tidak memahami cara bertani Borneo, akan menjadi
frustrasi lalu meninggalkan pekerjaan sebagai petani.
Untuk bisa memcapai swasebada pangan, diperlukan upaya
pemahaman di mana dan bagaimana orang akan bertani. Permasalahan
lain muncul; petani lokal bukan lagi petani gigih yang semula. Racun
berburu uang, menghilangkan tradisi bertani yang diwariskan secara
turun temurun. Mulailah muncul petani yang bertani dengan
mengandalkan mengupah orang. Si petani enggan bekerja sebagai
petani.
Orang yang diupah, banyak yang hanya peduli pada upahnya,
bukan pada pekerjaannya. Akibat, terjadilah pertanian gaya upahan
yang intinya asal jadi. Makin lama, biaya pertanian semakin
membengkak. Lalu terjadilah gaya pertanian mahal dengan hasil ala
kadarnya.
Akibat populasi ikan sungai di sungai semakin menurun,
muncullah upaya penambakan ikan tanpa cukup pengetahuan. Sama
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seperti nasib pertanian mahal, pertambakanpun merangkak memahal.
Hidup yang semula aman dan nyaman semakin menjadi hidup saat
sarat beban.
Pakaian, sepatu untuk sekolah tidak bisa asal pakaian bersih
dan sepatu. Perlu seragam sekolah yang harus ditebus pada awal tahun
sekolah. Sekolah juga menungut bermacam-macam pungutan dengan
alasan yang paling tepat. Bersekolah minim modal, tidak bisa sekolah
di sekolah yang baik. Dengan bermacam nama yang menarik, sekolah
semakin gencar melakukan pungutan resmi sampai pungutan liar. Lalu
muncullah gagasan membantu kaum papa dengan memberi
keringanan-keringanan. Untuk memperoleh keringanan demikian itu,
diperlukan surat yang menyatakan “keluarga tidak mampu”.
Mulailah rusuh untuk mengaku tidak mampu; surat
keterangan “keluarga tidak mampu”, justru lebih mudah diperoleh
oleh orang mampu dari yang benar-bener tidak mampu. Untuk
membantu melanjutkan sekolah, bermunculanlah tawaran memperoleh
beasiswa. Maksud awal membantu agar tetap bisa melanjutkan
sekolah kenyataannya, beasiswa justru dinikmati oleh tidak
mengalami kesukaran apapun juga.
Ketika keadaan tidak kunjung membaik melalui gerakan
“back to agriculture” pemerintah mulai turun tangan dengan
intensifikasi pertanian gaya baru. Mulailah diperkenalkan bibit padi
unggul dengan sejumlah kebaikan dan ketahannya, walaupun rasa
nasinya jauh dari enak.
Rasa bukan lagi penting, pokoknya ada dan adanya memadai.
Panen sekarang setahun diganti oleh panen duakali setahun. Akibat
lahan dipakai terus-menerus, daya dukung kesuburan lahan menurun.
Inilah awal pertanian bergantung kepada pupuk yang umumnya kimia
dan tehnik pemupukan berkelanjutan.
Untuk menyangga tuntutan kebutuhan pangan nasional,
dibukalah lahan “seribu hektar”. Saluran-saluran irigasi yang telah ada
diperbaiki dan difungsikan; saluran irigasi buru dibuat dan semuanya
ditembuskan ke sungai besar-kecil. Terjadilah pencemaran air sungai
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yang menganggu kehidupan ikan sungai alam. Akibatnya konsumsi
ikan sungai diganti oleh konsumsi ayam ras dan ikan laut.
Di mana-mana terjadi karhutla dan kabut asap yang belum
pekat. Semuannya terjadi begitu saja, dan ketika hujan turun, karhutla
dilupakan. Udara segar dapat dihiruk kembali.
Pola hidup mengalami perubahan drastis. Hidup santun
diwariskan turun-temurun diganti oleh gaya hidup baru yang menuntut
kebebasan. Pameran ketiak dan paha bertahan dan berlanjut. Akan
menjadi utama, kami atau kita. Ikatan kekeluargaan yang selalu sangat
menonjol, mulai melemah karena masing-masing menutut kebebasan
pribadi. Ditempat umum orang melawan pornografi, di kamar orang
gandrung pornografi. Kalender bergambar rumah ibadah tempat di
dapur. Kelender bergambar gadis cantik di kamar tamu. Di kamar
tidur, kalender bergambar pakaian minim, setengah telanjang,
memamerkan buah dada yang besar.
5. Karhutla Kabut Asap Pekat Era Sawit
Menjelang Teknologi 4.0 Hingga Zaman Now
Sebelum perempat abad terakhir abad keduapuluh, kebun dan
perkebunan kelapa sawit adalah kebun dan perkebun yang asing bagi
Borneo. Masyrakat Borneo sangat mengenal kebun kelapa dan
pekebunan kelapa. Masyarakt Borneo juga kenal baik dengan kebun
dan perkebunan karet. Di bebarapa tempat ada kebun lada dan kebun
kayu manis. Selama zaman penjajahan Belanda dan selama tahuntahun pendudukan Jepang, Belanda, dan Jepang tidak
memperkenalkan sawit kepada orang Borneo. Mengapa demikain,
penulis belum pernah mengetahui atau menelitinya.
Implikasi yang mengemuka, masyarakat Borneo tidak
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kelapa
sawit. Masyarakat Borneo hanya ikut-ikutan menanam. Kelapa sawit
dan melibatkan diri pada perkebunan kelapa sawit. Apa keuntungan
dan kerugian bagi Borneo mengembangkan perkebunan kelapa sawit,
orang Borneo harus belajar dari awal.
Dengan bantuan teknologi maju, perkebunan kelapa sawit
jauh lebih luas kalau dibandingkan dengan perkebunan-perkebunan
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yang familier bagi masyarakt Borneo. Dari kebun percobaan kelapa
sawit, beberapa pelajaran awal diperoleh.
5.1. Kelapa sawit tidak menuntut jenis lahan khusu; dapat tumbuh
dimana saja;
5.2. Kelapa sawit memerlukan penanganan khusus; cukup mampu
bertahan hidup;
5.3. Dapat bertahan hidup ketika perubahan musim yang tidak teratur.
Kenyataan demikian itu menundang minat untuk mencoba
membuat kebun sawit pribadi di lahan-lahan yang tidak digunakan
sebgai lahan pertanian. Dan inilah awal perambahan semak belukar di
tanah yang kurang subur untuk bertani. Semak belukar ini, khususnya
di musim kemarau, paling tepat dibersihkan dengan membakarnya.
Pada lahan pertanian tradisional, inusul dengan cara khusus dan
terkendali. Di zaman mencoba menanam sawit kebiasaan demikian itu
sudah tidak ada lagi. Selanjutnya terjadilah seha yang hanya
diperdulikan kalau mendekati permuliman atau sawah/ladang dan
kebun masyarakat.
Karhutla zaman sawit ini menjadi sebuah kebakaran yang
semakin sulit dikendalikan dan diatasi, ketika perkebunan sawit
bermunculan dan bertebaran di mana-mana. Kabut asap semakin
didominasi oleh asap karhutla yang luas yang merambat ke segala
arah. Lebih-lebih dengan turunnya permukaan air tanah, dan tiupan
angina yang berubah-ubah. Kabut asap demikian itu membawa serta
partikel-partikel yang hangus terbakar yag ukurannya bervariasi.
Semakin dekat dengan pusat kebakaran, semakin tinggi kadar partikelpartikel dari aneka ragam yang terbakar. Lalu muncullah kabut asap
pekat dengan segala yang teriknya udara musim kemarau? Orang yang
punya pengalaman sedikit dan pengetahuan sedikit tentang Borneo,
tentang hutan, tentang sahe, basahe masa lalu; tahu betul ada agen, ada
aktor, dan di zaman now ini, ada cukongnya, ada pemodalnya, ada
perancangan. Apakah ini terlalu sulit diketahui? Apakah orang benarbenar kewalahan atau tidak memiliki cara dan kemampuan untuk
menghadapi karhutla masa kini? Apakah karhutla baru terjadi setahun
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dua yang lalu? Apakah karhutla dahsyat meraksasa tidak mulai dari
karhutla kecil yang memang dibiarkan?
Sungguh ironis, sampai Bapak Presiden Republik Indonesia
mendatangkan bekas karhutla. Sunggu sedih melihat beliau menapaki
tanah bekas karhutla sambil merenungi. Apa yang beliau rasakan,
penulis tidak tahu. Mungkin terlintas dalam pikiran beliau “kok, bisa
jadi begini”.
Lalu siaran TV menayangkan kolompok orang dengan
memanggul selang barisan pemadam kebakaran menyemprot kobaran
api. Yang lain dengan dahan-dahan kayu, mencoba memadamkan api.
Apakah memang itu saja pengetahuan dari zaman ke zaman? Lalu ada
tayangan helikopter mencurahkan air dari udara. Dan karhutlanya
tetap marajalela.
Orang yang tidak pernah ikut milang seha Borneo dan tidak
memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, bagaimana
bisa memadamkan karhutla yang lebih besar dari sahe, basahe?
Perelatan tradisional yang digunakan ketika minang seha, antaralain
adalah, pisau tana hai, parang lengkung untuk petani/peladang yang
panjangnya 60-75 cm, tajam tajak bermata pendek, betangkai panjang,
tirak/linggis yang salah satu unjungnya bermata selebar 7-10cm
sedangkan ujung yang lain runcing, seluruhnya dari besu, cangkul
bermata melengkung ke luar dengan tangkai kayu yang agak panjang.
Orang yang menggunakan peralatan ini adalah orang yang terampil
atau terbiasa menggunakannya.
Padahal di zaman teologi 4.0 semua peralatan tradisional ini
mestinya telah dikembangkan sehingga memiliki daya guna yang
lebih besar. Dengan pisau tana hai orang denga mudah memotong dan
menebas semak-belukar, dengan taja lapisan gambut, dibuang dan
disingkirkan, dengan tirak orang dapat membongkar baik dengan
ujungnya yang runcing maupun mata ujungnya yang rata dan tajam,
dengan cangkul barmata sempit, tanah dapat dibersihkan sehingga api
tidak bisa menjalar keluar.
Kalau di zaman tradisional semuanya dikerjakan orang, di
zaman toknologi robotic ini robot bisa mengganti orang dan lebih
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mampu. Menurut pendapat penulis, kalau memang bertekad bulat
membendung karhutla, tidak ada yang terlalu sulit. Masalahnya,
benarkah karhutla memang tidak dikehendaki ?
Kebakaran atau dibakar, pasti mulai dari suatu lokasi yang
diawali dengan menyalakan api. Api tidak mungkin secara tiba-tiba
membesar atau meluas. Kecuali kalau sengaja dibesarkan dan
disebarka dengan menyiramnya dengan minyak tanah atau sejenis.
Itupun masih bersifat terbatas. Kalau memang mau dipadamkan pasti
tidak akan sulit.
Jikalau lahan yang terbakar meliputi kebakaran yang sudah
jauh meluas, atau bertemu dengan lahan terbakar lain yang
berdekatan, bisa saja menjadi karhutla yang sulit diatasi. Sesulit
apapun juga, kalau semua menghendakinya, pasti bisa dipadamkan.
6. Penutup: Kabut Asap dan Kabut Asap Karhutla
Penduduk entah asli entah pendatang yang kota atau desanya
berada di tepi sungai besar seperti Barito, Kapuas Murung, Kapuas,
Kahayan, Runga, Miri, Katingan Arut, Lamandau, Kapuas ohang,
Mahakam, ketika musim kemarau tiba, selalu diselimuti oleh kabut
pagi yang dalam bahasa Ngajuambun-hawun. Kabut ini tidak lain dari
uap air karena suhu turun, mengalami proses pengembunan. Kabut ini,
tidak ada hubungannya dengan membuka lahan dan sebagainya; murni
peristiwa alam.
Etika penulis masih kanak-kanak, mengikuti orang tua
berperahu menyeberangi Kapuas Murung pagi-pagi sekali. Sesudah
berkayuh/mendayung selama 10-15 menit, ternyata kembali ke tempat
semula. Kejadian ini menunjukan betapa pekatnya kabut pagi itu.
Akibatnya orang sulit menentukan arah yang benar dan sampai di
tempat yang di tuju. Ada kalanya merasa jengkel, tetapi yang paling
sering menimbulkan suasana lucu dan semua yang di perahu tertawa
terbahak-bahak. Jarang ada yang menggerutu semuanya di terima
begitu saja. Padahal arah arus sungai dijadikan pedoman untuk
mengarahkan perahu.
Ketika matahari sudah terbit dan panasnya mulai terasa
seketika pukul 8, kabut segera menghilang dan pandangandan udara
63

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

terasa biasa-biasa. Di musim kabut seperti itu biasanya munsul
gangguan mata merah yang disebut kandam. Bangun pagi, rapat oleh
kotoran kuning yang keluar dari mata. Kandam mudah sekali menular,
kalau seorang sudah kena, seluruh rumah pasti kena. Ada yang hanya
ringan, ada yang agak berat.
Dengan air hangat mata dibersihkan dan gangguan ini jarang
lebih dari 3 hari. Obat tradisional ialah rebusan daun sirih. Dengan air
rebusan ini mata dibersih dengan menetesannya dengan jari.
Di kawasan pasang-surut, kemunculan kabut pagi sama
dengan kehadiran air asin karena air laut ke sungai-sungai. Sebagai
keadaan yang selalu hadir dalam kehidupan orang jadi terbiasa. Orang
tahu betul bagaiman menghadapi dan mengatasinya.
Di musim kemarau, entah panjang entah pendek, petani biasa
menusul tana agar ketika musim tanam tiba bersamaan dengan tibanya
musim hujan, pasti menimbulkan asap dan asap juga membawa serta
partikel-pertikel yang terbakar. Namun semikian karena sifatnya
terbatas dan direncanakan, kabut asap terbatas itu masih dalam
kemampuan alam untuk mengelolanya.
Sampai dengan tahun delapanpuluhan, kabut asap terbatas
yang meminta perhatian khusus. Semua desa, kecamatan,
kewedanaan, kabupaten, negara di sekeliling Indonesia sebagai negara
tetangganya yang mengeluhnya Indonesia sebagai negara penghasilan
dari pengirim asap.
Permasalahan kabut asap yang menimbulkan gangguan serius,
mungkin berawal dari kemunculan pertanian dan perkebunan yang
meliputi lahan yang luas. Semakin luas lahan pertanian dan
perkebunan, semakin pakat kabut asap yang terjadi. Seandainya semua
pihak memang tidak menghendakinya, lalu meredam karthutla yang
semakin meningkat, penulis yakin bahwa dengan pengetahuan
maupun yang bersumber dari warisan budaya maupun dari
pengetahuan dan teologi maju, karhutla bisa diredam dan
diminimalkan.
Orang harus sabar, asap dan apa tidak bisa dipasahkan. Kalau
kabut asap menjadi-jadi pasti apinya menjadi-jadi. Kalau api karhutla
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menjadii ancaman, pasti dengan segala cara dan usaha orang
menanggulanginya. Kecuali ada argument lain yang sebenarnya
memerlukan terjadinya karhutla. Pada saat yang sma meributkan
kabut asap yang adalah bagian yang tak terpisahkan dari karhutla.
Kalau demikian? Sangat mungkin di lapangan orang menemukan
orang yang sedang menyulut api di lahan sunyi. Dia ditangkap dan
bisa didakwa sebagai pembakar lahan. Memang benar bahwa dia
tertangkap tangan menyulut api.
Pertanyaan yang segera mengemuka, benarkah dua agen atau
actor karhutla yang sebenarnya? Tidakkah dia hanya orang kecil yang
disuruh dengan sedikit upah ? Lalu yang membayarnya, benarkah dia
agen atau actor yang sebenarnya? Tidakkah rapi tersembunyi
pemodalnya dan pemodal ini digunakan sebagai kolaborator agen dan
atau actor yang sebenarnya? Kini sudah menjelang akhir tahun 2019.
Rasanya belum ada nama agen atau actor karhutla yang
disebarluaskan. Yang disebut-sebut hanyalah perusahaan apa, buka
nama orang.
Karhutla sudah berlangsung bertahun-tahun, dan hingga kini
belum ada solusi yang memadai. Tidak patut di duga bahwa ada
semacam sophisticated grand design dibaliknya? Tidakkah patut
diduga bahwa ada konspirasi dibaliknya?

Sekapur Sirih Tentang Penulis
Prof.Drs. Melkiannus Paul Lambut, Guruesar Emeritus, yang
di kampus ULM sehari-hari disapa Pak Lambut atau Prof. Lambut
adalah putra sulung mendiang guru Winfried Lambut. Mendiang guru
Winfried, lahir tahun 1898 di Mendomai. Dia lulus sekolah guru yang
didirikan Misi Barmen di Banjarmasin pada tahun 1919. Sekolah guru
paling awal ini di kenal sebagai seminari Banjarmasin.
Putra sulung mendiang guru Lambut lahir pada hari Sabtu, 5
Desember 1931 di kampung Dahirang, Kuala Kapuas Murung. Rumah
ini di bangun pada tahun 1928 dan mulai ditempati pada tahun 1929.
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Dari garis keturunan ibunya, mendiang Mile Toewe dari garis
keturunan ayahnya, keluarga Lambut-Toewe, Pak Lambut adalah
keluarga guru Misi yang membaktikan hidupnya di sekolah-sekolah
misi. Sebagai guru Misi dengan gaji jauh lebih kecil dari gajih guru
gubernurnemen, kakek-nenek dan ibu-bapaknya juga hidup dari
bertani dan berkebun.
Prof . Lambut mencapai kedudukan Gurubesar Madya
Gol.iv/d pada tahun 1994. Pada tahun 2002 di purnabakti, lalu pada
tahun 2004 memperoleh status Gurubesar Emeritus, Gurubesar
Kehormatan. Sejak hari Senin, 5 Juni 1965 hingga kini September
2019 tanpa pernah berhenti atau cuti, tetap memberi kuliah di FKIP
ULM.
Prof. Lamut, lansia umur, tetap menekuni hobinya, menulis.
Di kamar kerjannya ada 3 laptop dan
sebuah CPU yang
digunakannyahari-hari. Kalau gagasannya pada satu laptop dirasanya
mengalami kesulitan untuk dilanjutkan, dia pindah ke laptop yang lain
mengerjakan yang lain, dan begitu seterusnya. Dia betah duduk di
kamar karjannya selama berjam-jam setiap hari.
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PERILAKU EKOLOGIS MASYARAKAT DESA SANGGU
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO
SELATAN
Tulus To’u
Aqnes Amiani
Dita Cintani Ngana

Abstrak
Desa Sanggu desa wisata, penduduk umumnya Dayak Maanyan.
Menyadari alam lingkungan warisan leluhur dan
kearifan local
mengajar alam perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Tetapi, masih
ada, yang kurang ramah dan bersahabat dengan alam. Membuang
sampah sembarangan yang dapat merusak alam yang sehat dan asri.
Untuk menolong hal ini, langkah
praktis mengadakan tempat
sampah, dan langkah pendidikan serta penyadaran melibatkan
Lembaga Pendidikan dan keagamaan.
Kata Kunci: Ciptaan Allah, alam dan lingkungan, ekologi,
kerusakan lingkungan, melestarikan, bersahabat dan
ramah lingkungan, Dayak, warisan leluhur.
1. Pendahuluan
Dahulu sampah dari rumah tangga dibuang oleh keluarga ke
belakang rumah, tempat yang biasa untuk membuang sampah.
Rumah yang dekat sungai, sampah dibuang dengan melemparnya ke
dalam sungai. Sampah-sampah itu tidak menjadi masalah karena
sampah-sampah itu sampah organic, yang dalam beberapa waktu
akan membusukdan hancur. Kalau dilempar di tempat sampah di
belakang rumaah, ketika ia busuk dan hancur,iaakan menjadi pupuk
bagitanaman sayur atau pohon-pohon buah yang ada di belakang
rumah.
Sekarang keadaan sudah jauh berbeda. Sampah rumah tangga
umumnya sampah an-organik, yakni sampah dari bahan plastik dan
bahan kimia sisa mencuci, ngepel, dll. Sampah dan sisa bahan kimia
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itu, ketika dibuang sembarangan, ke sungai, ke belakang rumah, atau
ke hutan, maka sampah itu akan mengakibatkan dampak ekologis
yang buruk bagi manusia, dan makhluk ciptaan yang lainnya.
Indonesia ternyata menjadi negara no 2 di dunia setelah China,
dalam menghasilkan sampah plastik. Sampah itu sebagian besar
dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS). Akantetapi, sebagian
warga masyarakat memiliki perilaku yang kurang ekologis. Mereka
masih membuang sampah sembarangan. Dalam penelitian kurun
waktu Juli-Agustus 2019, di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, masih ada
warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya
ke danau, ke pulau rumput bakung dan ke hutan, dengan berbagai
alasan : sudah menjadi kebiasaan, lebih mudah, lebih praktis, lebih
dari rumah. Sementara TPS dianggap jauh dari rumah, kemalasan
mengantar sampah ke TPS, dan ada aspek kurang peduli dampak
buruk sampah plastik yang dibuang sembarangan. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi sumbangan praktis dan pemikiran
memahami perilaku ekologis masyarakat dalam membuang sampah.
Serta, memberigagasan solusi alternative bagi kesadaran dan perilaku
ekologis yang lebih ramah lingkungan.
2. Gambaran Umum Desa Sanggu
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang gambaran umum Desa
Sanggu yang meliputi tentang wilayah, demografi, organisasi yang
ada di masyarakat Desa Sanggu, keadaan masyarakat Desa Sanggu
dan potensi yang dimiliki oleh Desa Sanggu. Adapun pemaparannya
sebagai berikut :
2.1. Letak Geografis Desa Sanggu
2.1.Letak dan Luas Wilayah
Secara geografis desa Sanggu terletak di Kecamatan Dusun
Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Desa Sanggu merupakan salah satu
dari 27 desa di wilayah Kecamatan Dusun Selatan. Data 2017, luas
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wilayah desa Sanggu sekitar 1140 ha/m² 1 atau sekitar 58 km².2 Secara
geografis desa Sanggu berbatasan dengan beberapa wilayah yakni 3:
No
Uraian
Keterangan
1
Luas Wilayah : 1140 ha/m2
2
Jumlah RT : 4 RW : 2
Batas Wilayah :
Utara : desa Telang Andrau
3
Timur : desa Pamait
3
Barat : desa Sababilah
Selatan : desa Lembeng
Jarak Desa Sanggu ke pusat pemerintah kecamatan sejauh 15
km dan jarak desa Sanggu menuju pusat pemerintah kota sejauh 14
km.4 Masyarakat desa melewati jalur darat dan sering menggunakan
kendaran roda dua dan kendaran roda empat sebagai transportasi
untuk menuju ke pusat pemerintah kecamatan dan pusat pemerintah
pusat.
2.1.2.Keadaan Tanah, Hutan dan Air
Kondisi fisik desa Sanggu terdiri atas dataran rendah sekitar
10.000 ha/m², tepi pantai pesisir 300 ha/m² dan kawasan gambut 40
ha/m². Sebagian besar wilayah desa Sanggu terdiri dari warna tanah
hitam dan jarang mengalami erosi. Inilah yang menyebabkan desa
Sanggu memiliki daerah pertanian yang baik. Desa Sanggu memiliki
lahan sawah5 seluas 800 ha/m² dan luas perkebunan sekitar 1.150
ha/m².6
Desa Sanggu memiliki lahan hutan yang masih terjaga oleh sebab itu
desa Sanggu dapat dikatakan masih mampu menjaga daerah lahan
1

Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di Jemaat GKE
Sanggu Tahun 1992-2017 (Banjarmasin: Skripsi Pada STT GKE, 2019), 1415.
2
Ibid.
3
Ibid.,15.
4
Berdasarkan hasil observasi monograf di Kantor Desa, tgl 14-15 Juli 2019.
5
Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di Jemaat Gke
Sanggu Tahun 1992-2017...,18.
6
Ibid.,
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hutan dengan baik. Sejauh ini tidak ada aktifitas masyarakat yang
bersifat mengurangi jumlah lahan hutan sebab masyarakat memiliki
kesadaran untuk menjaga hutan agar dapat bertahan hidup dan
diwarisi ke generasi selanjutnya.
Desa Sanggu tidak pernah
mengalami kesusahan air meskipun di musim kemarau. Hal ini
disebabkan desa Sanggu memiliki danau yang luas, sungai yang
mengalir dan terdapat beberapa mata air. Warna air di desa ada dua
yaitu warna merah kehitaman dan bening jernih. 7
2.2.Demografi
2.2.1.Jumlah Penduduk
Pada bulan Juni tahun 2019, data penduduk desa sebanyak 893
jiwa yang terdiri dari laki-laki: 488, perempuan: 405 dan jumlah 263
KK.8 Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel.
Bulan Juni
tahun 2019

Jumlah Jiwa
L
488

p
405

893

Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
263

2.2.2.Suku
Semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu juga ternyata berlaku
juga di desa Sanggu. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Sanggu
berasal dari berbagai suku-suku yang ada di daerah Kalimantan dan di
luar daerah Kalimatan. Meskipun suku dayak Ma’anyan yang
mendominasi namun ada beberapa suku yang terdapat di desa Sanggu.
Adapun berbagai suku itu ialah suku dayak Ngaju, Bakumpai,
Lawangan, Taboyan, Jawa, Sunda, Batak dan Flores. 9
2.2..3.Agama
Ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat desa Sanggu pada
waktu sekarang, sebagai berikut10 :
Tabel II. Tabel Pemeluk Agama
7

Hasil observasi monograf di Kantor Desa...,14-15 Juli 2019.
Rekapitulasi Peristiwa Kependudukan Bulan Juni 2019.
9
Suridman, Sekretaris Desa, Wawancara dilakukan di Sanggu, 15 Juli 2019.
10
Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah Di Jemaat GKE
Sanggu Tahun 1992-2017...,17.
8
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No
1.

Agama

KK

Rumah
Ibadah
1

Islam
23
Kristen Protestan
2.
215
1
Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)
Kristen Protestan
3.
7
1
Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)
Kristen Protestan
4.
6
1
Gereja Betel Indonesia (GBI)
Kristen Protestan
5.
1
0
Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)
6.
Kristen Katolik
25
1
7.
Hindu
1
1
2.2.4.Pendidikan
Masyarakat desa Sanggu memiliki kesadaran untuk menuntut
ilmu pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dikarenakan ada
perubahan paradigma mereka, mereka beranggapan bahwa tidak
selamanya masyarakat desa Sanggu dapat bergantung dengan alam
sebab kekayaan alam harus diimbangi dengan intelektual agar
masyarakat dapat mengelola alam dengan bijak. Berikut akan
disajikan data pendidikan yang ada di desa Sanggu11 :
Tingkat Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1 SD
59 Orang
2 SMP
206 Orang
3 SMA sederajad
212 Orang
4 Diploma/Strata 1
54 Orang
5 Strata 2
4 Orang
3.Kondisi dan Lembaga Masyarakat di Desa Sanggu
3.1.Lembaga Mayarakat di Desa Sanggu
Desa Sanggu adalah desa yang tunduk pada hukum negara
Indonesia. Ada beberapa lembaga kemasyarakatan seperti BPD (
Badan Permusyawaratan Desa) dan aparat desa. Masing-masing
11

Ibid., 25.
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lembaga masyarakat desa menjalankan tugasnya dan fungsinya
dengan baik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang
berlaku. Di samping itu ada beberapa organisasi yang melengkapi
lembaga desa yaitu Posyandu balita, Posyandu lansia, Posbindu dan
PKK. Masing-masing organisasi ini berjalan sesuai fungsi, hal ini
ditujukan agar masyarakat desa Sanggu semakin baik. 12
3.2.Kondisi Pendidikan
Desa Sanggu memiliki beberapa jenjang pendidikan seperti
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak) dan
SD (Sekolah Dasar). Meskipun di desa Sanggu tidak ada sekolah SMP
dan SMA/SMK, tetapi semangat mereka untuk menyeklolahkan anakanak mereka cukup optimis walau harus menuntut pendidikan di
tempat orang. Berikut akan dipaparkan data dalam bentuk tabel 13:
Prasarana Pendidikan di Desa Sanggu
No
Prasarana Pendidikan
Jumlah
1
PAUD
1 buah
2
TK
2 buah
3
SD
2 buah
Setiap tahun di desa Sanggu selalu mengalami peningkatan
dalam jenjang pendidikan dalam ranah masyarat. Adapun tingkat
pendidikan masyarakat di desa Sanggu pun semakin meningkat
bahkan ada yang menyelesaikan pendidikan sarjana. Berdasarkan hasil
data profil desa Sanggu tahun 2017, berikut gambaran tingkat
pendidikan di desa Sanggu. 14
Tabel Tingkat Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1 SD
59 Orang
2 SMP
206 Orang
3 SMA sederajad
212 Orang
4 Diploma/Strata 1
54 Orang
12

Suridman, Sekretaris Desa…,15 Juli 2019.
Aqnes Amianni, Sejarah Perkembangan Perayaan Paskah di Jemaat GKE
Sanggu Tahun 1992-2017..., 26.
14
Ibid.,25.
13
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5 Strata 2
4 Orang
3.3.Kondisi Kesehatan
Kesehatan adalah hal utama untuk menjamin kenyamanan
kehidupan masyarakat di Desa Sanggu. Pada masa kini masyarakat
desa sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan
menerapkan pola hidup (PHBS) perilaku hidup bersih sehat.
Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke tempat jauh untuk mendapat
pelayanan kesehatan sebab di desa Sanggu sudah ada tempat untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan meskipun alat yang tersedia tidak
memenuhi standar kelengkapan. Walaupun demikian upaya
memberikan pelayanan kesehatan tidak terhambat sebab alat yang
digunakan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut akan di
sajikan data sarana dan prasarana kesehatan di Desa Sanggu 15 :
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Prasarana dan Sarana Kesehatan
Prasarana
Jumlah
Keterangan
Kesehatan
Puskesmas Pembantu
1
Pos Kesehatan Desa

1

Posyandu Lansia dan
Balita
1

Pensonil Tenaga
Kesehatan
Bidan

Kegiatan dilakukan 1 kali
dalam 1 bulan. Posyandu balita
dilaksanakan setiap tanggal 17
dan
posyandu
lansia
dilaksanakan setiap tanggal 10.

Jumlah
3
4

Mantri / perawat
4.Kondisi Masyarakat
4.1.Mata Pencaharian
Mata pencaharian utama masyarakat desa Sanggu ialah
menoreh pohon Karet dan bertani, meskipun ada sebagian masyarakat
15

Ibid.,23.
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yang menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Namun, disisi lain barubaru ini ada beberapa masyarakat mulai tertarik untuk berternak. Hal
ini dikarenakan ada peluang untuk melakukan usaha beternak. Suatu
hal baru bagi masyarakat desa Sanggu mengingat bahwa saat ini harga
karet hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan tiap keluarga. Oleh
sebab itu setiap keluarga harus berpikir lgi untuk mencari pekerjaan
agar tidak sepenuhnya bergantung pada hasil meoreh karet dan
bertani. Berikut akan disajikan data mata pencahrian masyarakat di
Desa Sanggu.16
Situasi Ekonomi (Mata Pencaharian)
Mata
No
Jumlah
Pencahrian
1.
Penyadap Karet
162 orang
2.
ASN (Aparatur Sipil Negara)
58 orang
3.
TNI
2 orang
4.
Polri
1 orang
5.
Swasta (buruh dan pekerja serabutan)
83 orang
6.
Pedagang
5 orang
4.2.Adat Budaya
Adat adalah aturan yang dituruti sejak dahulu kala. Budaya
adalah hasil akal budi manusia. Desa Sanggu memiliki berbagai adat
budaya mulai dari menanamkan kebersamaan masyarakat hingga
menanamkan moral yang baik. Adat budaya umumnya yang masih
terlihat ialah kegiatan gotong royong, meskipun hal ini sudah jarang
dilakukan tetapi masih terlihat pada persiapan acara pernikahan
ataupun kematian. Perilakuk gotong royong ini sudah lama dilakukan
sejak dulu, jadi tidak menghrankan jika masyarakat desa Sanggu
saling menopang tangan membantu pihak keluarga dalam menyiapkan
acara pernikahan ataupun keluarga yang meninggal. Mengenai
perilaku moral, sejak dulu masyarakat selalu menggunakan pakaian
yang rapi. Ada banyak peraturan yang ditegakkan agar menjaga nama
moral yang baik dan menjaga nama desa, hal ini ditujukan untuk
kebaikan bersama. Adat budaya yang masih berlaku sampai masa kini
16

Ibid., 22.
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ialah tidak boleh tinggal satu rumah sebelum resmi menikah baik
secara adat maupun secara agama. 17
4.3 Relasi Sosial
Ada beberapa peristiwa yang mencerminkan relasi sosial di
desa Sanggu. Di dalam ranah agama, rasa toleransi sangat dijunjung
tinggi di masyarakat desa Sanggu. Masing-masing umat beragama
dengan bebasnya melaksanakan kegiatan keagamaan mereka sebab
setiap masyarakat sadar akan perbedaan dan mereka menghormati
perbedaan tersebut. Hal ini sering terlihat dalam kegiatan hari raya
keagamaan, kebaktian syukuran, kematian dan pernikahan. 18
5 Kondisi Wajah Desa Sanggu
5.1 Desa Wisata
Saat mendengar nama desa Sanggu, kesan pertama orang ialah
itu adalah sebuah desa wisata. Sebutan desa wisata yang membuat
desa Sanggu dikenal di berbagai tempat. Di desa Sanggu ada spot
wisata yang menarik dan unik. Jika ingin menikmati keindahan dan
kealamian danau, bakung dan pohon sekitar danau, datanglah ke desa
Sanggu.
5.2 Keadaan Kebersihan (Sampah-sampah)
Masyarakat desa Sanggu sebagian sadar akan menjaga
kebersihan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Tetapi cara
mereka memperlakukan sampah-sampah plastik berbeda-beda. Ada
sebagian besar masyarakat yang membuang sampah di TPS (tempat
pengumpulan sementara, ada tidak jauh dari desa). Ada yang memilih
untuk membakar sampah baik, sampah organik maupun sampah non
organic. Ada juga yang ingin memperlakukan sampah dengan cara
yang instan yaitu membuang sampah di pinggir danau, di padang
bakung, di hutan dan di pinggir kiri kanan jalan menuju ke Ibu Kota
Kabupaten. Sehingga sampah cukup bertebaran di tempat-tempat
tersebut. Karena ada warga desa yang kurang peduli, kurang
kesadaran akibat negatif sampah, malas membuang sampah ke tempat
17

Luter Wijo, tokoh adat desa Sanggu, wawancara 15 Juli 2019.
Observasi dan pengalaman pribadi sebagai penduduk, Aqnes Amianni,
14-15 Juli 2019.
18
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yang tersedia di luar desa, dan dengan mudah membuang sampah
sembarangan.19
5.3 Kesejahteraan
Ada berbagai macam tolak ukur manusia ketika menyatakan
bahwa desa itu sudah sejahtera. Sebuah desa yang dikatakan sejahtera
apabila desa tersebut tidak pernah terkena bencana alam, sumber daya
alam yang melimpah, sumber daya manusia yang siap berkompetisi,
semua penduduk memiliki pekerjaan, besar penghasilan dan sedikit
pengeluaran dan cukup akan semua fasilitas. Desa Sanggu adalah desa
yang belum sejahtera apabila dilihat dari segi ekonomi, pendidikan,
sandang, pangan dan papan. Namun, desa Sanggu adalah desa yang
sejahtera sebab daerah desa Sanggu tidak pernah mengalami bencana
alam seperti gempa, tsunami dan gunung meletus. 20
6. Kesadaran Dan Perilaku Ekologis
6.1. Alam perlu dijaga dan dilestarikan
Pulau Kalimantan merupakan pulau yang menjadi paru dunia.
Makhluk hidup yang ada di Kalimantan ini, khususnya Desa Sanggu
80% hidupnya bergantung pada alam. Mereka saling bergantung
satu dengan yang lainnya. Alam ini, bagi orang Dayak diyakini
sebagai warisan leluhur. Ia diwariskan untuk generasi berikut. Alam
bila dilihat dari iman Kristen, ia adalah ciptaan Allah untuk
kebaikan manusia. Hal-hal tersebut diuraikan berikut ini, berdasarkan
pemahaman para informan.
Alam, hutan dan air perlu dijaga agar mencegah terjadinya
kepunahan makluk hidup. Alam harus dijaga, agar semua makluk
hidup boleh menikmati udara segar, juga tersedia kebutuhan makanan
bagi semua makhluk. Hutan Kalimantan kita pahami adalah paru-paru
bagi nafas dunia. Oleh sebab itu, alam, hutan, air,udara, harus
dijaga, kelestariannya dipelihara. 21 Masyarakat tradisional di desa
Sanggu, 80% bergantung kepada alam yang ada di sekitarnya. Alam
19

Observasi 14-15 Juli 2019.
Laporiati, tenaga kesehatan, diwawancara, 16 Juli 2019.
21
Sekretaris Desa (Suridman) diwawancara oleh Aqnes Amianni di desa
Sanggu tanggal 15 Juli 2019.
20
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yang ada di sekitar mereka dapat menyambung hidup dengan cara
mengolah hasil alam sedemikian rupa. Untuk itu, alam tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu hutan perlu dijaga dan dilestarikan dengan
sebaik-baiknya.22
Alam ini sudah ada sejak dahulu kala. Ia telah
dimiliki oleh nenek moyang kita. Ia diwariskan kepada generasi dan
generasi secara berkelanjutan. Sebab itu, ia adalah warisan leluhur
yang harus dipelihara dan dijaga. 23 Manusia hidup dari alam yang ada
di sekitarnya. Binatang hidup dalam alam dan dari alam. Alam ini
diperlukan oleh manusia dan oleh binatang. Karena itu, alam memang
harus perlu dijaga dan dipelihara agar manusia, binatang dan
tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan mereka. 24 Memelihara alam
sama artinya dengan menyelamatkan bumi. Di dalam alam ini ada
kehidupan, sebab dari alam manusia dapat memperoleh hidup dan dari
alam pula makluk hidup dapat berkembang biak. 25 Pelestarian alam
sangat penting, sebab gerenasi selanjutnya akan melihat keadaan alam
ini tidak berubah dan tetap seperti ini terjaga dan terawat. 26 Memang
dari awal ketika Allah menciptakan alam, air dan darat semua untuk
kebaikan manusia. Jika manusia ingin hidup maka manusia harus
menjaga alam ini dengan baik. Tidak bisa dipungkiri manusia dan
makluk lainnya bergantung dengan alam. Oleh sebab itu menjaga
alam harus dilakukan demi kebaikan manusia dan kebaikan makluk
hidup lainnya.27 Melestarikan alam semesta ini merupakan aksi untuk
memepertahankan keindahan dan kenyamanan tempat tinggal seluruh
makluk hidup. Jika hidup tanpa alam maka makluk hidup akan susah

22

Hansuano, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diwawancara
tanggal 15 Juli 2019
23
Luter Wijo, Tokoh Adat Desa Sanggu, wawancara tanggal 15 Juli 2019
24
Laporiati, Tenaga Kesehatan, Desa Sanggu, diwawancara tanggal 16 Juli
2019.
25
Umiati, Kepala SDN Sanggu, diwawancara 18 Juli 2019
26
Rusmiati, Tokoh Perempuan Desa Sanggu, diwawancara tanggal 21 Juli
2019.
27
Nopilianty, STh, pendeta GKE Sanggu, diwawancara tanggal 22 Juli
2019.
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memperoleh udara baik, tanah subur, lingkungan bersih dan air yang
jernih.28
6.2.Pemahaman ajaran leluhur Orang Dayak tentang alam
Orang Dayak di Desa Sanggu memahami ajaran leluhur
tentang menjaga dan memelihara alam lingkungannya intinya,
misanya, ada larangan menebang pohon besar, ada ritual untuk
membuka alam, ada dewata penjaga “supan” atau mata air, juga
dilarang menulis atau mengukir di kulit pohon hidup. Lebih lanjut hal
itu diuraikan berikut berdasarkan pemahaman para informan.
Para orang tua orang leluhur zaman dahulu, selalu
beranggapan bahwa alam lingkungan tidak boleh diperlakukan
sembarangan. Kepercayaan tentang menjaga dan memeliharan alam
selalu berkaitan dengan
kepercayaan Kaharingan. Mereka
mempercayai bahwa alam harus dijunjung tinggi dan dilindungi.
Ketika akan mengerjakan hutan, maka sebelum melakukan aktivitas
di alam, harus mengadakan beberapa ritual. Tujuan ritual itu, untuk
mendapatkan izin agar dilancarkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Ada satu yang menarik tentang pengajaran tersebut, yakni ditujukan
untuk melindungi alam ini agar terhindar dari keserakahan manusia.
Ada satu cerita leluhur yang mempercayai bahwa di peraian air ada
satu yang bernama dewata. Dewata ini adalah makluk yang tinggal di
mata air. Ia memiliki tugas untuk menjaga air tetap bersih.Ia juga
menjaga kehidupan di dalam air. Mata air iitu diyakini sumber
kehidupan yang mengaliri ke berbagai aliran air. Orang Dayak
Ma’anyan menamakan mata air tersebut dengan sebutan “supan”.
Leluhur mempercayai bahwa “supan” ini adalah tempat bersarangnya
para makluk halus, sehingga tiap kali hendak mengambil air dari mata
air, orang
harus meminta ijin kepada makluk yang tinggal di
dalamnya. Dari cerita ini bukan makna magis atau mistik yang
dipercayai, sebab kita sudah menjadi orang Kristen bukan orang
Kaharingan. Cerita ini mengandung makna bahwa jangan berlaku
sembarangan terhadap mata air. Jika berlaku sembarangan kepada
mata air ini, maka kehidupan makluk hidup akan terancam dalam
bahaya. Kaarena, makluk halus hidupnya sebagian besar dari air.
28
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Oleh sebab itu cerita ini mengandung pesan bahwa semua manusia
harus menjaga mata air agar tetap jernih dan bersih. 29
Ada banyak mitologi di dunia orang Dayak tentang pengajaran
untuk menjaga alam. Salah satu contoh mitos yang terkenal di desa
Sanggu ialah larangan tentang menebang pohon besar (pohon
Taniran). Pohon yang besar merupakan tempat tinggal roh-roh
berbagai makhluk halus. Jika ada orang yang berani menebang
pohon besar itu, maka penghuninya berupa makluk halus akan
mengamuk. Para leluhur orang Dayak mempercayai bahwa pohon
Taniran itu adalah rumah mereka (makluk halus). 30 Sekiranya ada
pemahaman dari ajaran leluhur untuk menjaga dan memelihara alam,
maka kita beranggapan bahwa masyarakat desa Sanggu memiliki
tugas untuk menjaga dan memperhatikan alam. 31 Mungkin ada
pengajaran dari para leluhur untuk menjaga dan melestarikan alam.
Apapun yang mereka ajari itu adalah bentuk didikan mereka di zaman
dahulu agar generasi selanjutnya bisa memelihara dan manjaga alam
ini.32 Ada satu kisah zaman dulu. Ada orang yang suka mengukir
nama di pohon, perbuatan ini jelas tidak baik, karena merusak pohon.
Jika hal ini dibiarkan, maka alam ini tidak terjaga, karena tangan nakal
yang suka mencoret di pohon, menulis nama di pohon menggunakan
pisau, pahat, dan berbagai alat, maka umur manusia yang melakukan
perbuatan itu tergantung pada pohon yang telah dirusak. Jika pohon
tersebut mati maka orang yang mencoret pohon itu juga mati. Ini
adalah suatu ajaran leluhur agar menjaga dan memelihara alam sebaik
mungkin.33 Jika ada pengajaran dari leluhur kita seperti itu, tentu ada
maksud baik, agar manusia dapat memperlakukan alam dengan
bijaksana.34 Inti dari kisah-kisah leluhur itu pasti mengandung makna
yang baik dan membuat efek jera bagi yang pernah melakukan
pelanggaran.35
29

Luter Wijo, Tokoh Adat..., 15-Juli-2019
Suridman, Sekretaris Desa...,15-Juli-2019
31
Hansuano, Ketua BPD...,15-Juli-2019
32
Laporiati, Tenaga Kesehatan...,16-Juli-2019
33
Umiati, Kepala SDN...,18-Juli-2019
34
Rusmiati, Tokoh Perempuan...,21-Juli-2019
35
Nopilianty, pendeta GKE...,22-Juli-2019
30

79

6.3. Perilaku Yang Kurang Bersahabat Dengan Alam
Dikatakan kesadaran dan perilaku ekologis masyarakat cukup
baik. Ternyata, sikap kurang bersahabat dengan lingkungan yang sehat
dan lestari masih terjadi dalam masyarakat Desa sanggu. Mereka
masih ada yang membuang limbah kimia sembarangan, membuang
sampah plastik sembarangan, menangkap ikan dan udang dengan
racun, menebang pohon berlebihan. Khusus dalam membuang
limbah dan sampah sembarangan, serta menebang pohon berlebihan,
dikatakan berulang kali oleh para informan. Hal tersebut diungkapkan
para informan sebagai berikut.
Ada banyak perilaku dan perbuatan yang bersifat merusak alam,
seperti menebang pohon sembarangan, membuangan limbah kimia
yang sulit terurai, membuang sampah sembarangan dan menggunakan
bahan kimia untuk meracun ikan dan udang. Hal tersebut dapat
dikatakan sebagai perbuatan yang tidak memelihara alam. Di desa
Sanggu, ada beberapa kegiatan yang termasuk merusak alam sekitar
desa Sanggu. Adapun kegiatannya seperti menebang pohon
sembarangan, pembakaran lahan, membuang sampah non organik di
sembarang tempat (ruang lingkup lingkungan desa, danau dan hutan),
menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti “decis” untuk
menangkap ikan dan udang36.
Hal umum yang sering dijumpai
dengan perbuatan yang bersifat merusak alam adalah penebangan
pohon secara berlebihan dan membuang sampah sembarangan. Inilah
periaku yang dijumpai di Desa Sanggu. 37
Perilaku yang bersifat merusak alam yakni memperlakukan
alam secara berlebihan demi memuaskan keinginan pribadi, tanpa
memperhatikan kehidupan makluk lain. Hal ini dapat dilihat pada
perlakuan penebangan pohon dalam jumlah yang banyak, membuang
sampah sembarangan, menangkap ikan dengan bahan berbahaya dan
pembuangan limbah. Di masyarakat desa Sanggu, selain hal tersebut
terjadi dan dilaukan oleh warga desa. 38 Ada berbagai tingkah laku
manusia yang sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah. Perilaku
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yang tidak menjaga alam itu seperti membuang sembarangan,
membuang air besar sembarangan, membuang sampah sembarangan,
membakar hutan. Perilaku tersebut terjadi di masyarakat desa
Sanggu. Hal itu berdasarkan dari apa yang dapat dilihat dari perilaku
masyrakat desa Sanggu, meskipun tidak semuanya yang berbuat
demikian.39
6.4. Kesadaran Dalam Membuang Sampah Plastik
Sampah-sampah plastik yang dibawa sebagai tempat barang
belanjaan dari pasar dan toko/warung, setelah tidak dapat digunakan
lagi biasanya sebagian besar secara sadar membuang sampah di TPS.
Tetapi ada diantara mereka membuangnya di tepi danau, di pulau
bakung, dan di hutan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai kebiasaan
mereka. Ada juga yang membakar sendiri sampah-sampah itu. Hal
tersebut sebagaimana diungkapkan para informan berikut.
Berdasarkan pengamatan Sekertaris Desa, masyarakat di Desa
Sanggu rata-rata memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan
lingkungan. Sebagian besar masyarakat di desa Sanggu membuang
sampah plastik ke TPS, yang tersedia di luar desa, tetapi ada
sebagian masyarakat yang dengan sadar dan dengan sengaja
membuang sampah plastik di tepi danau dan di hutan. 40 Tokoh adat
melihat rata-rata masyarakat desa Sanggu membuang sampah plastik
ke tempat pembuangan sementara. Namun, ada juga yang mengambil
tindakan membakar sampah plastik. Secara keseluruhan masyarakat
desa Sanggu memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan. 41 Tenaga
Kesehatan mengamati masyarakat desa Sanggu sudah paham akan
kebersihan lingkungan, tetapi sebagian dari masyarakat ini tidak sadar
bahwa tindakan mereka itu salah. Sebab masih ada masyrakat yang
membuang sampah di pinggir danau dan di hutan. Tetapi, tidak semua
dari mereka yang berlaku demikian, sebab sebagian besar masyarakat
membuang sampah di TPS atau memilih untuk membakarnya sendiri,
selagi sampah itu termasuk jenis sampah kering seperti sampah

39

Laporiati, Tenaga Kesehatan..., 16 Juli 2019
Suridman, Sekretaris Desa…,15 Juli 2019
41
Luter Wijo, Tokoh Adat..., 15 Juli 2019
40

81

plastik.42 Sebagai pendidik, mengamati masyarakat desa Sanggu
memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar. Sebagian besar
dari mereka membuang sampah di TPS, namun ada sebagian yang
membakar sendiri sampah-sampah plastik. Akan tetapi, sebagiannya
lagi membuang sampah di sembarangan tempat seperti di pinggir
danau dan di hutan. Bagi mereka hal ini sudah menjadi kebiasaan
yang sukar untuk diubah. 43 Tokoh perempuan melihat sebagian besar
masyarakat desa Sanggu membuang sampah plastik di TPS. Namun,
baru-baru ini ada masyarakat yang membuang sampah di danau dan di
hutan. Saya tidak bisa menyebut perbuatan mereka salah, sebab TPS
itu sangat lambat diambil oleh petugas dari dinas kebersihan. Dampak
dari keterlambatan pengambilan sampah, maka TPS ini menjadi
penuh dan meluap,
sehingga anjing-anjing dengan mudah
membongkar sampah-sampah yang sudah dibuang dan mengeluarkan
sampah tersebut hingga ke tengah jalan raya. Inilah alasan sebagian
masyarakat memilih membuang sampah di danau dan di hutan. 44
6.5. Dampak Membuang Sampah Plastik Sembarangan
Oleh sebagian warga masyarakat, sampah plastik yang
dibuang sembarangan, ternyata akan berbahaya bagi manusia dan
mahkluk yang lainnya. Karena sampah menjadi tempat bersarang
penyakit. Sehingga manusia mudah terserang penyakit. Ia berbahaya
bagi kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan makhluk lain
terancam. Ia berbahaya bagi udang dan ikan. Populasi udang dan
ikan menurun. Hal tersebut nampak berdasarkan pendapat para
informan.
Membuang sampah sembarangan akan membuahkan hal yang
bersifat negatif. Adapun bahaya kepada manusia ialah mudah
terserang sakit. Akibat membuang sampah di sembarangan tempat
juga membahyakan makluk hidup dan alam seperti merusak
lingkungan dan peraian di danau, populasi ikan menurun,
menghambat pertumbuhan pepohonan di hutan.45 Sampah plastik akan
42
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menimbulkan banyak dampak negative bagi seluruh makluk hidup.
Alam dan makluk lainnya akan terancam kepunahannya sebab
membuang sampah sembarangan akan memperpendek umur mereka. 46
Apabila sampah plastik ini dibiarkan dibuang sembarangan, tentu
akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Sampah plastik
sulit terurai apabila dibiarkan dibuang sembarangan akan
menimbulkan penyakit dari uapan-uapan sampah plastik. Uapanuapan tersebut akan mengotori udara dan udara kotor itu akan dihirup
oleh manusia sehingga manusia akan mudah jatuh sakit. Bagi alam
dan makluk hidup lainnya akan mengalami kesusahan baik dalam
pertumbuhan dan lingkungan akan dicemari oleh sampah plastik. 47
Sampah plastik dibuang disembarang tempat, dapat menumbulkan
bahaya bagi kesehatan manusia, sebab manusia akan terkena penyakit
disentri dan TBC paru-paru. Penyakit tersebut muncul oleh berbagai
factor, tetapi salah satu faktornya ialah karena sampah plasik yang
dibuang di sembarang tempat. Bagi makluk hidup lainnya seperti
binatang dan tumbuhan akan berdampak negatif bagi perkembangan
mereka. Misal, ikan-ikan memakan sisa-sisa makanan yang ada di
dalam bungkusan plastik. Hal ini mengakibatkan keracunan, sebab
jika sampah palstik dibuang di sembarang tempat, maka bahan kimia
bercampur dengan bakteri jahat. Jika sampah plastik ini terus
dibiarkan dibuang di sembarang tempat, kemungkinan besar populasi
mereka akan menurun. 48 Manusia yaitu mudah terserang penyalit
seperti ispa dan diare. Ini diakibatkan karena kurang menjaga
kebersihan dan tidak menerapkan hidup bersih sehat. Bagi makluk
lainnya akan terjadi bahaya juga seperti kesehatan dari binatang dan
tumbuhan akan terganggu sebab sampah-sampah yang dibuang di
sembarang tempa, t sudah tercemar bakteri jahat, dan sampah plastik
akan sulit terurai karena ada banyak bahan kimia yang mengancam
kehidupan makluk hidup lainnya. 49Sampah adalah tempat
bersarangnya nyamuk DBD, lalat dan berbagai bakteri penyebab
46
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penyakit. Bahaya bagi manusia ialah mudah terserang penyakit seperti
pernafasan dan penyakit paru-paru. Bagi makluk lain juga berdampak
buruk seperti keracunan, menghentikan binatang berkembang biak dan
penekanan penurunan kesuburan tanah sehingga tumbuhan menjadi
layu, kering dan mati. 50
6.6.Alasan Membuang Sampah Sembarangan
Sampah-sampah plastik yang dibawa sebagai tempat barang
belanjaan dari pasar dan toko/warung, setelah tidak dapat digunakan
lagi, biasanya dibuang ke danau, ke pulau bakung, dan ke hutan.
Sebab tempat TPS jauh dari rumah, sering penuh lalu melimpah ruah,
dan dibawa anjing ke mana-mana. Sehingga lebih baik lempar ke
hutan atau ke danau, lebih dilakukan, hal demikian biasa dilakukan.
Hal itu Nampak dari pengakuan para informan.
Barang belanjaan dari pasar/ warung dibawa dengan kantong
plastik. Biasanya, plastik bekas ditampung dalam kantong plastik
yanglebih besar. Ketika kantong itu sudah penuh, sampah dibawa ke
danau dan dibuang di sana. Bukannya mereka tidak sadar, merekan
sudah tahu, kalau membuang sampah sembarangan, dilarang keras
oleh aparat.
Akan tetapi, dengan membuang sampah di danau,
diharapkan sampah itu akan tenggelam ke dasar danau. Sampah itu
lalu tidak kelihatan lagi. Kalau sampah dibuang ke hutan atau di
sembarang tempat, naka sampah akan bertebaran. Di samping itu,
membuang sampah ke TPS, sangat jauh dari rumah. Apalagi kalau
tidak bisa mengendarai sepeda motor. Oleh sebab itu, membuang
sampah di danau lebih mudah dan lebih dekat, dari pada membuang
sampah ke TPS.51 Membuang sampah langsung ke hutan, jauh lebih
mudah dan praktis. Kebiasaan membuang sampah ke hutan, sudah
menjadi kebiasaan yang berjalan dari dahulu sampai sekarang.
Mereka membuang sampah ke hutan saat berangkat menoreh karet.
Hutan itu adalah tempat yang aman untuk membuang sampah. Kalau
membuang sampah di danau, tidak nyaman melihat pemandangan
danau yang banyak sampah. Kalau membuang di TPS, di sana
sampah sering meluap ke jalan raya dan menggangu kenyaman
50
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pengguna jalan raya. Sehingga mereka memutuskan saja untuk
membuang sampah ke hutan. 52 “Saya sering membuang sampah ke
danau. Namun sebagian dibakar, selama plastik itu tidak basah.
Sampah dibuang ke danau karena bagi saya itu adalah hal yang
mudah.” Namun menurutnya, tidak semua sampah dibuang ke danau.
Apabila sampah plastik yang masih kering, maka memilihnya untuk
dibakar saja, namun apabila sampah plastik itu basah maka, ia
dibuang saja ke danau atau daerah tanaman bakung. 53 Selain itu, bagi
mereka ada yang lebih praktik sekaligus dibawa. Ketika tiba di
hutan, sampah dilempar dengan mudah ke dalam hutan atau ke pulau
bakung. Alasan lainnya, karena tidak ada pembuangan sampah di
dekat rumah mereka, Sedangkan tempat pembuangan sampah TPS,
cukup jauh dari rumah. 54
6.7. Alternatif Membangun Kesadaran Perilaku Ekologis
Menyediakan tong sampah, papan plang himbawan membuang
sampah pada tempatnya, penyuluhan hidup sehat dan buang sampah
pada tempatnya, membagi brosur tentang ramah lingkungan, Jumat
bersih, disiplin membuang sampah pada tempatnya, mendidik agar
ramah lingkungan, Ibu-ibu dilatih menanam sayuran di halaman
rumah, mengelola sampah organik untuk pupuk, sampah non organik
untuk perhiasan. Alam adalah ciptaan Allah yang perlu dikelola
dengan bijaksana.
Menjaga kebersihan lingkungan dari sampah bukanlah hal yang
mudah, sebab masing-masing masyarakat memiliki dasar pemikiran
masing-masing. Oleh sebab itu, Desa Sanggu ini memerlukan
kebersamaan untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan
kelestarian alam. Kami selaku pemerintah desa mendorong
masyarakat untuk dapat bergotong royong membersihkan sampahsampah yang mengotori lingkungan desa Sanggu. Hal ini ditujukn
sebagai wujud kepedulian akan kesadaran menjaga kebersihan dan
melestarikan alam. Usulan : Pemerintah desa mengadakan program
pengadaan tong sampah ditiap rumah. Tiap rumah tersebut diberikan
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dua buah tong sampah agar masyarakat dapat memisahkan antara
sampah organik dan sampah non organik. Kemudian di sekitar
lingkungan desa akan dipasang papan plang tentang himbauan untuk
membuang sampah pada tempatnya. 55 Sebaga Tenaga Kesehatan
berupa semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat desa Sanggu untuk membiasakan diri membuang sampah
pada tempatnya. Upaya yang dilakukan untuk menolong masyarakat
agar ramah lingkungan ialah dengan cara memberikan penyuluhan
tentang kesehatan. Isi penyuluhan tentang kesehatan ini berisi tentang
bahaya-bahaya membuang sampah plastik di sembarang tempat. Hal
praktis yang dapat dilakukan untuk menolong masyarakat agar ramah
lingkungan adalah merangkul masyarakat agar dapat memperhatikan
lingkungan yang bersih. Memang susah mengubah perilaku dan
kebiasaan masyarakat tetapi dengan kerjama yang baik diantara semua
pihak. Secara praktis hal yang dapat dilakukan ialah membagikan
gambar dan poster yang bertemakan tentang ramah lingkungan dan
membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Lebih
baik mencegah daripada mengobati inilah motto kami selaku tenaga
kesehatan.56 Di dalam dunia pendidikan, selaku tenaga pendidikan
harus dituntut untuk menanam karakter anak yang disiplin. Setiap hari
Jum’at kami mengadakan Jum’at bersih, di hari Jum’at ini kami
mengajak murid-murid untuk membersihkan lingkungan sekolah
dengan memetik sampah, membersihkan ruangan dan menerapkan
kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Pada dasarnya inilah
yang dapat kami lakukan untuk menanam kedisiplinan mereka agar
mereka dapat mejadi anak-anak yang ramah terhadap lingkungan
sekitar. Sebab dari masa kecil mereka sudah terbiasa untuk menjaga
kebersihan lingkungan.57 Selaku perwakilan suara ibu-ibu, saya
mengusulkan bahwa kaum ibu menerima pelatihan bagaimana
memberdayakan sampah organik menjadi pupuk dan memberdayakan
sampah non organik menjadi kerajinan agar dijual sebagai cindera
mata dari desa wisata. Bagi ibu-ibu PKK, alangkah baiknya mengajak
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seluruh kaum ibu-ibu untuk mulai membudidayakan tanaman sayuran
agar jangan lagi membeli sebab menanam sayur sendiri akan
memperbaiki ekonomi keluarga, dengan demikian alam kita dapat
tejaga. Selama ini alasan utama mereka untuk menebang pohon ialah
sebagai mata pencaharian utama mereka, sebab semuanya serba
membeli. Saya ingin mengubah kebiasan yang serba membeli dengan
mengajak ibu-ibu untuk menanam sayur agar jangan lagi membeli. 58
Sebagai tokoh gereja, sebenarnya ini adalah tugas bersama dan
memerlukan dari pihak yang terkait. Selaku tokoh gereja saya
memulai dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa alam ini adalah
ciptaan Tuhan dan manusia diberikan mandat oleh Allah untuk
mengelola alam ini dengan bijaksana. Di dalam gereja kami sudah
menyediakan tempat membuang sampah sebab gereja adalah tempat
untuk memuji nama Tuhan dan mengharapkan agar jemaat sadar
untuk tidak membuang sampah sembarangan. 59
7. Analisa Kesadaran Dan Perilaku Ekologis
7.1.Hidup bergantung pada alam
Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang telah
menjadi paru-paru dunia. Hutan yang ada di pulau ini diharapkan
menjadi salah sumber oksigen dunia. Makhluk hidup yang ada di
pulau kalimantan ini, khususnya
warga desa Sanggu 80%
hidupnya bergantung dan bersumber pada alam di sekitarnya.
Alam secara lebih khusus
bagi orang Dayak diyakini sebagai
warisan leluhur. Ia diwariskan satu generasi untuk generasi berikut.
Alam, bila dilihat dari sisi iman Kristen, ia adalah ciptaan Allah
untuk kebaikan manusia. Sebab itu, alam meskipun diusahakan untuk
kepentingan hidup masyarakatnya, ia perlu dirawat, dipelihara dan
dikelola dengan baik dan bijak, sesuai keyakinan iman, kearifan
lokal serta relevan dengan konteksnya.
Alam ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Manusia ditempatkan di
alam ciptaanNya itu. Manusia sama dengan alam, yakni sama sebagai
ciptaan Allah. Ia berdiri di alam, hidup di alam, hidup dari alam dan
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memetik yang muncul keluar dari alam, Ia makan dan minum dari
alam. Sebab itu, manusia mesti menghargai alam, memelihara alam,
dan menjaga alam agar tidak rusak. Ia mengusahakan alam dan
memelihara alam. Kalau alam rusak dan terganggu, maka manusia
akan terancam hidupnya. 60 Manusia dan alam ada saling
membutuhkan dan ketergantungan. Alam membutuhkan manusia
untuk memeliharanya. Manusia membutuhkan alam bagi kepentingan
hidupnya.
7.2.Alam Sebagai Saudara Bagi Kehidupan
Orang Dayak di Desa Sanggu memahami ajaran leluhur
tentang menjaga dan memelihara alam lingkungannya intinya,
misanya, ada larangan menebang pohon besar, ada ritual untuk
membuka alam, ada dewata penjaga “supan” atau mata air, juga
dilarang menulis atau mengukir di kulit pohon hidup
Bagi orang Dayak Maanyan, alam lingkungan hidup adalah
saudaranya “pulaksani” (Bhs Maanyan), artinya sesama saudara bagi
manusia. Ketika upaya menjaga dan memelihara alam yang lestari,
maka orang Maanyan akan mengingat bahwa alam ini, air, tanah,
darat, hutan, pohon adalah “pulaksanai,” sesama saudara baginya.
Keharmonisan dan keseimbangan perlu dijaga dan dipelihara, bukan
dirusak dan dieksploitasi. Di samping itu,dipahami juga bahwa di
dalam alam (pohon, lembah, gua, sungai, “supan”/ mata air), adalah
tempat berdiam roh-roh keilahian. Tempat itu, bukanlah obyek yang
mati, tetapi obyek hidup dan disucikan. Karena itu, perlu dijaga,
dihormati serta dipelihara. 61 Manusia memiliki kedekatan dengan
alam. Karena ia ada di alam, hidup dari alam, bagian dari alam.
Manusia tidak dapat dipisahkan dari alam.62
7.3.Kurang bersahabat dengan alam
Para informan mengatakan kesadaran dan perilaku ekologis
masyarakat cukup baik. Ternyata, sikap yang ada masih kurang
60

.Tulus Tu’u, “Perilaku Iman dan Ekologis,” dalam Marko Mahin dan
Tulus Tu’u, “Mengasihi Tuhan dan Sesama Ciptaan,” (Banjarmasin, Unit
Publikasi STT GKE, 2008), h. 146-147.
61
Ibid.,58-59.
62
Emmanuel Gerrit Singgih, Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja
Menyongsong Abad 21 (Yogyakarta, Kanisius, 1997), 139.
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bersahabat dengan lingkungan yang sehat dan lestari. Masyarakat
Desa Sanggu masih ada yang membuang limbah sampah
sembarangan, membuang sampah plastik sembarangan, menangkap
ikan dan udang dengan racun, menebang pohon secara berlebihan.
Khusus dalam membuang sampah sembarangan, dan menebang
pohon berlebihan, dikatakan berulang kali oleh para informan.
Sebagian besar, secara sadar membuang sampah di TPS. Tetapi ada
diantara mereka membuangnya di tepi danau, di pulau bakung, dan
di hutan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai kebiasaan mereka.
Ada juga yang membakar sendiri sampah-sampah itu.
Kesadaran ekologis sudah dimiliki bahwa alam harus dijaga
dan dipelihara. Tetapi, ikan dan udang tetap ditangkap menggunakan
racun. Pohon ditebang secara berlebihan. Hal ini terjadi karena
terdesak oleh kebutuhan dan motif ekonomi. Ketika kebutuhan
ekonomi mendesak, sementara keterampilan dan keakhlian untuk
mendapatkan uang secara halal tidak ada, maka tindakan yang tidak
baik dan tidak benar dapat terjadi. Orang dapat melakukan hal yang
melanggar ketentuan yang ada dalam masyarakatnya. 63 Sedangkan
yang membuang sampah sembarangan dapat terjadi karena tidak
mau melakukan yang dianggap merepotkan, Lebih senang mengambil
langkah yang dianggap mudah, cepat dan praktis. Perilaku egois
yang ingin gampang, tidak mau susah. Tidak mau berpikir panjang
dan jauh ke depan. Meskipun perbuatan itu menyisakan akibat
ekologis yang buruk bagi sesama manusia dan ciptaan lain. 64
7.4. Perilaku Ingin Mudah Dan Kurang Peduli
Alasan membuang sampah sembarangan? Sampah-sampah
plastik yang dibawa sebagai tempat barang belanjaan dari pasar dan
toko/warung, setelah tidak dapat digunakan lagi, Karena di dekat
rumah tidak ada tempat sampah, maka sampah biasanya dibuang ke
danau, dan sampah akan tenggelam. Kalau dibuang ke pulau bakung
atau ke hutan, maka sampah tidak kelihatan lagi. TPS yang disediakan
63

https://www.bengkelcoretan.com/846/kemiskinan-dan-kepekaan-sosialkita/,diunduh, 8 Agts 2019,pk 17.50.
64
https://www.kitapunya.net/2015/08/pengertian-dan-contoh-perilakuananiah-egois.html, diunduh, 9 Agts 2019, pk 12.04
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dianggap jauh dari rumah, lalu sering penuh melimpah ruah, dan
berceceran ke mana-mana oleh anjing. Karenanya lebih baik dibawa
dan dilempar ke hutan atau ke danau. Cara itu lebih mudah, lebih
praktis, lebih dekat dari, rumah. Cara demikian sudah menjadi
kebiasaan dari dahulu.
Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan kerap kali dan
berulang-ulang. Hal yang biasa, menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang
dibiasakan, menjadi budaya. Jadi membuang sampah sembarangan
adalah budaya yang kurang ekologis. Ia kurang mempertimbangkan
akibat buruknya. Benar sampah yang dilempar ke hutan tidak
kelihatan. Yang dilempar ke danau, lalu tenggelam. Tidak disadarinya
bahwa sampah itu tetap ada, tidak terurai dalam waktu yang lama.
Sehingga sampah berdampak kurang ekologis.
Membuang sampah sembarangan dengan alasan danau dan
hutan, lebih dekat, lebih mudah dan lebih praktis, sedangkan bak
sampah desa lebih jauh. Hal ini kita mengerti sebagai buah perilaku
seorang pemalas, ingin serba gampang dan mudah, tidak mau repot.
Perilaku itu mengalahkan kesadaran yang ada bahwa alam harus
dijaga dan dipelihara. Kesadaran bahwa sampah yang dibuang
sembarangan dapat menyebabkan sakit penyakit dan kerusakan
lingkungan. Sikap perilaku
tersebut, juga seiring dengan tulisan
Fransino65bahwa orang membuang sampah ke sungai di Kelayan, di
Banjarmasin, oleh karena mementing diri sendiri, sikap pemalas,
karena pengaruh lingkungan keluarga, gaya hidup yang konsumtif,
gaya hidup tidak peduli lingkungan hidup.
7.5. Dampak Membuang Sampah Plastik Sembarangan
Oleh sebagian warga masyarakat, sampah plastik yang dibuang
sembarangan, ternyata akan berbahaya bagi manusia dan mahkluk
hidup yang lainnya. Karena, sampah menjadi tempat bersarang
penyakit. Sehingga manusia mudah terserang penyakit. Ia berbahaya
bagi kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan makhluk hidup
lain terancam. Ia berbahaya bagi udang dan ikan. Populasi udang dan
ikan menurun.
65

Fransino, Fenomena Sampah di Sungai Kelurahan Kelayan Selatan
(Banjarmasin: STT GKE, 2017), 74,76,78,84.
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Persepsi informan itu, baru sebagian kecil dampak sampah
plastik. Dampak yang lebih luas lagi adalah tercemarnya tanah, air
tanah, dan terganggunya makhluk hidup bawah tanah. Racun-racun
dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan berpotensi untuk
membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing.
Sampah plastik akan mengganggu jalur terserapnya air ke dalam
tanah. Ia juga menurukan kesuburan tanah, karena plastik juga dapat
menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah yang berperan dalam
penyuburan tanah. Hewan-hewan dapat terjebak dalam tumpukan
sampah hingga mati. Ketika hewan yang menelan sampah mati,
bangkainya dapat meracuni hewan lainnya, mencemari lingkungan
dengan baunya.66
Pembuangan sampah plastik di sungai-sungai akan
menyebabkan banjir ketika hujan turun. Penyumbatan saluran air
akibat sampah plastik dapat menjadi tempat perkembangbiakan daur
hidup nyamuk dan serangga berbahaya lainnya, seperti nyamuk BDB
dan malaria, sehingga menimbulkan penyakit. Racun nyamuk
dibakar, asapnya akan mencemari lingkungan, zat dioksin yang
dihirup manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti
gangguan sistem pernapasan pada manusia, kanker, pembengkakan
hati, dan gangguan sistem syaraf. Kualitas air di lingkungan akan
memburuk karena banyaknya sampah plastik yang mengandung
bahan-bahan kimia, seperti styrene trimer, bisphenol A, akan
meracuni air.67
7. 6. Alternatif Membangun Kesadaran Perilaku Ekologis
Solusi alternatif dari para informan sebagai sumbangan
pemikiran. Alternatif itu antara lain menyediakan tong sampah, papan
plang himbawan membuang sampah pada tempatnya, penyuluhan
hidup sehat dan buang sampah pada tempatnya, membagi brosur
tentang ramah lingkungan. Untuk murid di sekolah dilatih dengan
Jumat bersih, disiplin membuang sampah pada tempatnya, mendidik
66

https://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik,
Agts 2019, pk. 14.15.
67
https://dosenbiologi.com/lingkungan/dampak-sampah-plastik,
Agts 2019, pk. 14.15.
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agar ramah lingkungan, Bagi kelompok Ibu-ibu dapat dengan
dimotivasi menanam sayuran di halaman rumah, mengelola sampah
organik untuk pupuk, sampah non organik untuk perhiasan. Bagi
anggota jemaat, dididik untuk memahami bahwa alam adalah
ciptaan Allah yang perlu dikelola dengan bijaksana.
Penyediaan tong sampah di setiap rumah keluarga memang
usulan praktis, guna menjawab mereka yang mengatakan TPS cukup
jauh dari rumah mereka. Untuk itu, perlu ada lagi yang bertugas
untuk membawa sampah ke TPS. Inipun satu persoalan baru lagi.
Papan plang dan brosur dan penyuluhan cukup baik untuk diadakan
dalam rangka pendidikan
dan penyadaran. Pendidikan dan
penyadaran perlu dilakukan mulai
dari dalam keluarga dan
dilanjutkan di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat
strategis dalam mendidik dan melatih anak-anak untuk sadar
mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Misalnya latihan
disiplin membuang sampah pada tempatnya. Hidup dengan gaya
ramah lingkungan menjadi budaya hidupnya. Memotivasi Ibu-ibu
menanam sayur di halaman rumah dan membuat pupuk memakai
sampah organik merupakan ajakan yang cerdas. Karena sampah
diberdayakan, uang sayur menjadi hemat. Sampah non-organik
sebagian dapat digunakan untuk perhiasan. Apabila dilihat dari sisi
keyakinan, banyak penduduk desa sebagai anggota gereja. Pendidikan
dan penyadaran tentang hidup ramah lingkungan sangat efektif
dilakukan melalui gereja, sebagai bagian dari pendidikan iman.
8. Penutup
Allah mencipta manusia, Allah memberi mandat kepadanya.
Mandat untuk menjaga dan memelihara alam ciptaanNya. Manusia
diberi kesempatan untuk mengusahakan alam dan isinya berupa
tanah, air, udara, tumbuhan dan segala makhluk yang ada di
dalamnya, bagi kepentingan hidup dan kelanjutan hidup serta
regenerasinya. Mandat mengusahakan alam dan isinya, mesti
dibarengi dengan menjaga dan memeliharanya, agar tidak rusak,
sehingga tetap berfungsi dalam siklus ekosistem alam yang baik.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata,
manusia lalai pada mandat Allah kepadanya. Alam dan tumbuhan
92

yang subur dan lebat diekploitasi bersar-besaran, sehingga terjadi
kerusakan alam, yang juga berakibat banjir, hutan menjadi gundul,
manusia menjadi terancam kehidupannya. Ikan-ikan dan udang di
sungai dan danau ditangkap memakai racun-racun yang
membahayakan kelangsungan siklus dan irama ekosistemnya.
Kemudian sampah-sampah plastik, kantong plastik, dan barang
bekas plastik lainnya dibuang di danau, di bakung, di hutan dan
sembarang tempat. Semua itu menggangu dan membahayakan
kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Hal ini menjadi
masalah yang besar bagi manusia dan masyarakat.
Penelitian telah menemukan bahwa disadari alam adalah
warisan leluhur yang perlu dijaga, dipelihara, dirawat dan dilestarikan.
Manusia belajar hidup ramah lingkungan. Membuang sampah tidak
sembarangan, tetapi pada tempatnya. Perlu ada upaya penyadaran
secara praktis, tetapi juga melalui pendidikan di sekolah dan melalui
gereja sebagai bagian pendidikan iman.
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Telaah Historis-Teologis Terhadap
Kepimpimpinan Karismatis Suta Ono
Hadi Saputra
Abstrak
Max Weber menyebutkan bahwa kepemimpinan Karismatik
bertumpu pada faktor kemampuan pribadi dalam memimpin dan
didukung oleh komunitasnya. Dua foktor tersebut nampaknya
ada dalam sosok Suta Ono. Seorang pemimpin Dayak Maanyan
Paju Epat berhasil membuktikan kepemimpinannya dengan
mengindentifikasikan dirinya sebagai sosok yang lahir dan besar
dikelompok Paju Epat. Dia berpegang teguh pada kepercayaan
asli sampai dia mati sebagai bentuk kesetiaan imannya.
Suta Ono mewakili sosok Karismatik yang disebutkan Marx
Weber dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang harus
memilih sebuah dunia yang berbeda dari riuhnya kisah
kepahlawanan para tokoh Nasional bangsa ini. Namun Suta Ono
tetap menjadi sebuah kebanggaan dan hidup dalam memori
kolektif orang-orang Maanyan. Suta Ono, Lewu Hante, Tamak
Mas dan Lewu Nanyu jadi semacam rangkaian yang dikultuskan
oleh orang Maanyan Paju Epat. Bahkan dalam pandangan
generasi yang baru yang tidak pernah mengenali Suta Ono
mereka hidupkan sosok tersebut dengan cerita mereka sendiri
yang digambarkan dengan seorang Raja, sebagai gambaran
kepemimpinan yang agung. Benar yang dikatakan Max Weber,
bahwa kepemimpian Karismatis adalah sebuah bentuk
kepemimpinan yang tidak tergerus oleh waktu, bahkan diera
Postmodern dimana sang pemimpin yang sudah lama tiada ia
masih akan terus diingat dan dirayakan
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Kata Kunci : Dayak Maanyan, Suta Ono, Max Weber, Paju
Epat, Karisma, Lewu Hante, Tamak Mas, Lewu Nanyu.
1. Pendahuluan
Orang Dayak adalah masyarakat yang tidak mengenal
tradisi tulis-menulis sehingga setiap tradisi atau sejarah selalu
dituturkan secara oral. Begitu juga dengan sosok pemimpin atau
kepala suku mereka, mereka meletakan pemimpin mereka
sebagai tokoh yang dipilih atas dasar kemampuan dan
keunggulannya sehingga menghadirkan kepercayaan dari
komunitasnya untuk memimpin. Salah satu tokoh pemimpin
yang sangat dikenal dikalangan masyarakat Dayak Maanyan
Paju Epat adalah Suta Ono, yang menjabat sebagai Kepala
Distrik Siong (Districthoofd van Sihong)sekitar tahun 18451885. Suta Ono adalah seorang pemimpin yang lahir dan besar
ditengah situasi dimana pemerintah kolonial Belanda dan
Kesultanan Banjar saling berebut pengaruhnya dalam berkuasa
di wilayah Kalimantan bagian selatan, Suta Ono sendiri adalah
pemimpin sebuah kelompok kecil dari masyarakat Dayak
Maanyan Paju Epat yang harus memilih salah satu dari mereka
sebagai tuan atas mereka untuk bisa bertahan hidup.
Tidak ada data jelas yang menyebutkan tanggal dan
bulan Suta Ono lahir, hanya perkiraan tahun dari tanggal
kematiannya. Dimana pada Tamak (peti penyimpanan tulang)
dari Soeta Ono, yang lazim disebut dengan Tamak Mas diukir
sebuah tulisan yang berbunyi “Ini La Tempat Sotaono Kapala
District Doessoen Timor Jang Telah Meninggalkan Doenija
Pada 27 April 1894 Satelah Oemoernja 73 Tahoen”(Ini Tempat
Suta Ono, Kepala Distrik Dusun Timur yang meninggal dunia
pada tanggal 27 April 1894, saat berusia 73 Tahun) dari data
tersebut maka disimpulkan bahwa Suta Ono yang memiliki
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nama panggilan yaitu “Abu” diperkirakan lahir tahun 1821
dikampung Telang. Ayah dari Suta Ono bernama Suma yang
berasal dari Kampung Dadahup, Kuala Kapuas yang berarti
bahwa dia berasal dari suku Dayak Ngaju, sedangkan ibunya
bernama Kalimah merupakan anak perempuan dari Suta Wana,
seorang kepala suku Telang. Darah kepemimpinan yang dimiliki
oleh Suta Ono didapatkan dari kakeknya. 1
Sebagai seorang pemimpin Suta Ono, dia dinilai oleh
pihak pemerintah Belanda dan mereka memberikan dia
pujiannya atas gaya kepemimpinannya, hal tersebut terungkap
dalam catatan laporan Letnan C. Bangert:
Meskipun ia berkepribadian halus dan ringkih, ia memiliki sikap yang
menyenangkan, percaya diri dalam pergaulan, tetapi berperilaku sangat
hormat. ia adalah orang yang jujur dan penuh kasih sayang. Dalam
pelaksanaan perintah pemerintah dia ketat luar biasa dan tanpa keinginan
untuk dilayani. Dia menunjukkan hal ini ketika pada tahun 1855 ia
menangkap kerabatnya sendiri yang dituduh terlibat dalam
pembunuhan… Mengenai ketidak berpihakan nya, perlu dicatat bahwa ia,
dalam posisinya sebagai kepala, dia tidak pernah mencari keuntungan
apapun, berbeda dengan semua kepala daerah lain yang saya kenal, tidak
ada pungutan atau menerima hadiah apapun sehubungan dengan
keputusan hukumnya. Hadiah yang disebut Uang-bitjara (Uang bicarared) di distrik ini Pungutan diterima setelah penanganan kasus perdata;
Jumlah ini sepersepuluh dari properti yang disengketakan. Saya merasa
bahwa itu tidak terlalu banyak, saya berpendapat bahwa Suta Ono adalah
kepala asli yang bersih di seluruh wilayah. Selama lima tahun saya telah

1

A.B Hudson, Padju Epat : The Ethnography And Social Structure Of A
Ma'anjan Dayak Group In Southeastern Borneo (Michigan USA: University
Microfilm, 1967), 240.
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bertugas sebagai pejabat perintah sipil kabupaten ini saya sudah
mengamati tanda kualitas kepemimpinannya yang baik. 2

Dia adalah sosok yang setia kepada pemerintah Belanda,
hal tersebut dapat terlihat dari upaya-upayanya dalam berperang
meredam pemberontakan didaerah Barito. Pujian juga diberikan
kepada sosok Suta Ono oleh seorang pejabat Belanda, namun
tetap sosok Suta Ono juga digambarkan sebagai sosok dan
penampilan yang biasa-biasa saja, namun ada Karisma yang ada
didalam dirinya, hal tersebut digambarkan oleh C.H. De Goeje
sebagai berikut:
Banjarmasin adalah ibukota wilayah Borneo Selatan, di Pedalaman
Borneo tepatnya di Tanah Dayak yang masih merupakan bagian dari
tanah Governoornamen,ada seorang pria yang didadanya tersemat
Bintang Kesatria, dari situ orang dapat melihat bahwa dia memiliki lavel
yang jauh diatas para laki-laki yang ada disini. Meskipun dia sudah tidak
muda lagi, bertubuh kecil dan tidak diberkahi dengan tampang yang
hebat, namun ia memiliki karisma tertentu. Ketika keunggulan militer
milik orang Eropa sebagai sebuah penghormatan dan kebanggaan ia juga
berhak dapatkan, bintang Salib Kesatria, orang Dayak ini adalah Sota
Ono, kepala distrik wilayah Sihong dan Patey (Patai). Dengan medali
Ksatria Militer William Orde, yang menunjukan bahwa dia orang pribumi
yang memiliki perbedaan dari segi pelayanan yang ia telah persembahkan
kepada pemerintah Belanda, dimana dalam pertempuran berdarah yang
kita lalui selama ini. Selama periode tahun 1859 -1864 dia dan pasukanya
yaitu orang-orang Sihong, yang tergabung dalam satu divisi militer,
memiliki jasa besar bagi pemerintah Belanda.
Musuh Seringkali menyudutkan kami dan pada saat itulah ia tampil
menyelamatkan kehidupan kami dengan gagah berani, tepat dimana saat
orang Eropa sudah kelelahan, atas tipu muslihat yang dilakukan oleh
2

C. Bangert, Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken
Van Doessoen Ilir (Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (IX), 1860), 559560.
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pihak musuh. Bahkan pada tahun-tahun selanjutnya Sota Ono menjadi
orang yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi yang berbahaya dalam
menghadapi Surapati atau dengan kepala pemberontakan lainnya, yang
masih bersembunyi di Barito Atas. Dia selalu terlibat dalam mengatasi hal
tersebut, yaitu menghadapai konspirasi dalam skala besar yang mencoba
untuk mengakhiri otoritas keunggulan bangsa Eropa, ia mendedikasikan
dirinya dalam pelayanan yang setia dan ia berhak menerima rasa terima
kasih dari pemerintah Belanda. 3

Missionaris Tromp menggambarkan sosok Suta Ono,
sebagai seorang yang berwibawa, kasar dan terburu-buru.
berikut bagaimana sosok Suta Ono dimata Missionaris Tromp:
Kediamannya dinamakan oleh orang dengan Lewu Hante, yang artinya
rumah besar (Groote huis), Suta Ono mempersilahkan kami masuk,
dengan sopan dan membungkuk kemudian menyalami kami. Dia
mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa yaitu celana dan rompi yang
tidak dikancing dengan benar, kadang-kadang dia hanya mengenakan
kindret cawat dari kulit kayu, tapi karena ada kami datang bertamu maka
dia tidak mengenakan itu. Kalian akan terkejut kalau bertemu dia di
Banjarmasin, karena dia akan terlihat nampak sangat berbeda dimana ia
mengenakan jas serta medali di dadanya, celana, sepatu dan kaus kaki
serta yang menarik adalah ia menggunakan sapu tangan dikantungnya
yang ujungnya dibiarkan agak keluar. Dia adalah tipe orang yang
berbicara dengan tergesa-gesa dan monolog (terus berbicara dan
menjelaskan sendiri), tapi ia juga orang yang sangat pintar dengan
perbandingan pengetahuannya seperti 50 orang Siong. 4

Sebagai seorang Dayak yang menganut kepercayaan asli,
Suta Ono memiliki keyakinan yang berakar dari tradisi hidup

3

C.H. De Goeje, Een Bezoek Aan Sota-Ono In De Dajak-Landen. De
Banier IV, 1878, 353-354
4
Tromp, “Een Kijkje In Telang” De Rijnsche Zending Tijdscrift. 1878,
86-87
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dimana ia tinggal, sistem kepercayaan orang Maanyan yang
tergolong rumit ini
Orang Maanyan memiliki semacam santo pelindung keluarga
yang disebut dengan Nanjoe (Nanyu), mereka percaya bahwa Nanjoe
pada awalnya adalah nenek moyang mereka, tapi sekarang berubah
menjadi makhluk gaib. Sejarah santo pelindung keluarga kepala suku
Dayak terkenal Soeto Ono. Ketika dalam perjalanannya ke Montallat, saat
dia tidur disuatu malam, dalam mimpi ia bertemu dua orang wanita, yang
ia bayangkan sebagai: Nanjoe Bukit Nandroeeh (Nanyu bukit kembar).
Mereka melewati malam dengan dia serta mengingatkan dia, bahwa ini
adalah saat yang berbahaya baginya, mereka akan memberikan
perlindungan padanya. Soeto Ono seorang yang berkuasa dan berprestasi,
berkat perlindungan dan bantuan dari santo pelindung keluarga. Soeto
Ono sekarang menjadi pahlawan yang dicintai oleh orang Maanjan, dan
masih dihormati hingga saat ini. Tapi sekarang apabila seseorang dalam
kesusahan maka Soeta Negara - anak dari Soeto Ono – yang ditunjuk
untuk membawa korban persembahan kepada Nanjoe. Kita melihat dalam
hal ini sangat jelas bagaimana santo pelindung pribadi, yang pada
dasarnya adalah nenek moyang mereka yang dianggap suci dalam
keluarga menjadi pemberi kebahagiaan dan kesejahteraan. Soeto Ono
juga memiliki pelindung yang lain dalam keluarganya. Dimana ketika
ibunya hamil dia, ibunya bermimpi bertemu rusa yang berjanji akan
melindungi anak yang ada dalam kandungannya kelak, sehingga keluarga
ini tidak makan daging rusa. Bahwa Nanjoe Bukit Nandroeeh juga
menuntut untuk menyerahkan korban dan melakukan larangan dan
pantangan tertentu.5

Missionaris Tromp menggambarkan kepercayaan dari
orang-orang Siong dan Suta Ono sebagai berikut:
5

J. Mallinckrodt, De Njoeli-Beweging Onder De Lawangan-Dajaks Van
De Zuider- En Oosterafdeeling van Borneo (Koloniale Studien : Tijdschrift
van de Vereeniging voor studie van koloniaal-maatschappelijke
vraagstukken, Jaargang 9, Aflevering 2, 1925), 400.
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Olon Maanjan (Ulun Maanyan) memiliki dewa-dewa yaitu; Nanju
(Nanyu), Saniang, dan Diwata. Diwata adalah dewa air, sedangkan Nanju
adalah dewa petir..... Suta Ono juga memiliki Nanju yang disebut dengan
Pangintoho (Pangintuhu) setahu saya di Sihong hanya dimiliki oleh Suta
Ono dan Ineh Gobo di Murutuwu. Pangintoho milik Suta Ono adalah
tengkorak kakeknya -Mangko Djadja yang saat mayatnya dibakar yang
tidak hanya menjadi debu melainkan juga menjadi Tembaga, Pangintoho
yang dipercaya mereka membuat mereka menjadi kebal terhadap
kelewang (pedang panjang Eropa), Tombak dan tembakan peluru.
Asalkan Pangintoho ini diberikan persembahan secara rutin, dia akan
tinggal di belang pundakmu untuk melindungimu. Pangintoho adalah
Nanju bagi keluarga, Nanju Pangntoho adalah yang terhebat jadi dia tidak
boleh dilihat secara sembarangan. Saya sudah menegur Suta Ono terkait
kepercayaan kafir ini, namun dia tidak mau peduli karena Suta Ono
menganggap dirinya sebagai seorang pelindung Nanju, dia berhutang budi
karena ia sering diselamatkan oleh Nanju.6

2. Sejarah Kehidupan Suta Ono
2.1. Menjadi Pemimpin Melewati Proses Rumit Suksesi
Dalam hal suksesi "jabatan publik," harus dibedakan
antara posisi yang dibuat pemerintah kolonial seperti Kepala
Distrik atau kepala adat (damang). Karena sebelum Belanda
datang, harus diakui bahwa moyang Suta Ono memang keluarga
yang dihormati di seluruh Paju Epat. Meskipun demikian,
keluarga Suta Ono tetap berutang kepada pemerintah Belanda
atas posisi strategis dalam perintahan. Kemungkinan besar
bahwa datu dari Suta Ono yaitu Mangkudjaja kepala utama di
daerah Paju Epatsaat itu, telah menjalin suatu hubungan dengan
pemerintah Belanda.7
Ketika Belanda tiba pada akhir abad kedelapan belas,
Mangkudjaja berhasil menjalin hubungan yang baik dengan
Belanda, namun nampaknya keturunannya tidak terlalu
6
7

Tromp, Een Kijkje In Telang..., 89.
A.B Hudson, Padju Epat: The Etnograph And Social...,237.
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menonjol dan tidak masuk dalam catatan Belanda. Hubungan
tersebut berlangsung dimana selama keluarga mampu
menyelesaikan perselisihan lokal dan menjaga perdamaian di
daerah, bisa dipastikan bahwa dukungan Belanda diberikan.
Namun nasib baik keluarga ini ditentukan oleh bakat unggul
yang dimiliki oleh Suta Ono, dan Belanda tentu saja sangat
berterima kasih atas bantuan bersenjata yang ia dan orangorangnya dedikasikan selama periode kritis dari perang Banjar.
Suta Ono menerima gaji rutin dari pemerintah kolonial, yang
juga memberikan kepadanya medali kehormatan atas pelayanan
yang baik yang ia persembahkan kepada pemerintah. Lebih
penting lagi, bahwa Suta Ono juga diberikan hak istimewa yaitu
monopoli atas distribusi garam dan tembakau di Wilayah Distrik
yang ia kuasai, yang menjadi pondasi ekonomi kuat untuk
mendukung posisi politik keluarganya.8
Dalam Silsilah keluarga, Suta Ono hampir saja keluar
dari jalur silsilah pemegang jabatan Kapala untuk wilayah Paju
Epat, apabila ditarik dari garis keluarga ayah Suta Ono ini.
Dimana ayahnya tidak bisa menjadi Kepala bukan karena ia
tidak dari jalur bangsawan, melainkan karena ia bukan berasal
dari Paju Epat bahkan dia juga bukan orang Maanyan.
Melainkan seorang Oloh Ngaju atau Dayak Ngaju dari Kapuas,
tepatnya kampung Dadahup.9
Proses panjang Suta Ono agar mendapat jabatan
menempuh jalan yang cukup berliku, dimana Bisi paman atau
kakak dari ayah ibunya Suta Ono tidak sempat menempati posisi
jabatan Kepala (Hofd) karena dia terlebih dahulu meninggal
dunia.Sehingga sang adik yaitu Suta Wana (Geger), yang
8
9

Ibid.238
Ibid. 238-239
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merupakan kakek atau Ayah dari dari ibu Suta Ono yang
menjadi Kepala sampai dia meninggal dunia. Damang Anom
(Rasan) putra dari Bisi yang menikah dan menetap di Murutuwu
dipercayakan untuk menjabat sebagai Kepala, hanya menjabat
dalam waktu yang singkat dikarenakan dia meninggal dunia.
Anak dari Damang Anom yaitu Gobo dianggap belum cakap,
kurang pengalaman dan terlalu muda dalam menjabat sebagai
seorang Kepala. Disinilah letak terbukanya jalan bagi Suta Ono
yang pada awalnya tidak masuk hitungan dalam gelanggang
kepemimpinan Paju Epat dikarenakan Ayahnya yang berdarah
Ngaju, dia akhirnya melenggang masuk dan menempati jabatnya
sebagai seorang Kepala Paju Epat. Tentu saja pasti akan lain
ceritanya apabila anak dari Damang Anom yang berhasil
memimpin. Dimana pada kenyataanya bahwa Suta Ono dan
anak-anak nyalah, yang berhasil melanjutkan kepemimpinan
Paju Epat.10
2.2. Lewu Hante Sebagai Simbol Status Sosial
Lewu Hante adalah sebuah bangunan rumah besar,
masyarakat Maanyan menyebutkannya seperti itu. Lewu Hante
bukan hanya sekedar rumah kediaman dia juga menjadi
semacam identitas kemegahan dari sang pemilik rumah yaitu
Suta Ono, tidak jarang banyak politisi mengaitkan dirinya
dengan Suta Ono.11Lewu Hante yang digambarkan banyak
melahirkan pemimpin, akhirnya di imajinasikan sebagai status
elit orang Maanyan Paju Epat. Missionaris Tromp
menggambarkan kediaman Suta Ono sebagai berikut:
10

Ibid. 243
Dari pengamatan penulis, banyak politisi yang berasal dari Telang
atau Paju Epat sekitar yang mengaitkan dirinya dengan Lewu Hante yang
menyebut “kami iti babuhan ulun lewu hante” (kami adalah keturunan orang
rumah besar).
11
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Rumah Suta Ono, berada disebelah kanan saat kita masuk ke dalam
kampung berada diatas bukit,bersebelahan dengan balai. Bangunan itu
disebut dengan –Lewu Hantὅ- (Lewu Hante) yang artinya Rumah Besar
(Groote Huis). Memiliki ruangan yang besar, dengan ukuran 8m x 8m,
ruangan tersebut juga dijadikan sebuah ruang pengadilan (Gerechtszaal).
Di tiang rumah tersebut, terdapat “lewu nanju pinongkolan” (lewu nanyu
pinungkulan) yang diberi dekorasi dari daun kelapa. 12

Missionaris Wailer yang berkunjung ke kediaman Suta
Ono pada tahun 1920an, Suta Ono telah lama meninggal dunia
dan yang ada hanya anak-anaknya, berikut penuturan Wailer:
Kami masuk ke dalam rumah besar yang terkenal itu, pada jam 7
malam. Di kanan dan kiri terdapat tangga, ada dua pos penjaga tempat
oppas (pegawai polisi) itu fasilitas yang dimiliki oleh Raden sebagai
seorang pejabat pemerintah Belanda. Sebuah tangga lebar mengarah ke
ruang tamu yang luas, yang memiliki beberapa meja dan bangku-bangku
yang tua dan sebagian lapuk, juga ada tumpukan besar sampah besi, yang
setelah kami perhatikan lebih dekat, ternyata itu merupakan bagian dari
komponen tempat tidur/ranjang besi yang sudah usang...
Kami memiliki kesempatan untuk melihat-lihat lebih dekat ruang
tamu pangeran. sebuah ruangan besar yang mendominasi seluruh lebar
rumah. Langit-langit terdiri dari atap sirap berwarna abu-abu, terdapat dua
buah kaca untuk menerangi ruangan. Balok yang menahan atap terbuat
dari kayu besi dan sebagian lagi diukir dengan ornamen Melayu. Secara
umum, semua bahan yang digunakan untuk konstruksi adalah yang
berkualitas tinggi. Dindingnya rumah dihiasi dengan foto-foto dari Ratu
Belanda dan mendiang Raja Belanda, serta cucu dari keluarga Raden,
kemudian ada ukiran tua dari tembaga, guntingan dari majalah surat kabar
dan poster iklan berwarna-warni. Satu-satunya referensi martabat rumah
itu adalah berada di atas pintu ke ruang tengah; yaitu ornamen kayu
mahkota kerajaan Belanda yang diukir dan dilapis cat emas,
berdampingan dengan lambang kerajaan Belanda. Untuk perabotan ada
12

Tromp, Een Kijkje In Telang...,89.
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tiga meja marmer kecil bundar, meja makan persegi panjang dan sejumlah
kursi yang nyaman, ada tiga buah lampu gantung namun hanya satu
masih berfungsi, dan lemari arsip, tentu saja dekorasi tidak terlalu mewah.
Setelah itu kami makan makan malam, peralatan makan yang digunakan
dari ternyata dari negara kita (Jerman), kami bertanya-tanya dari mana
peralatan makan buatan Jerman bisa ada di rumah mereka, Raden
bercerita bahwa itu berasal dari misionaris Feige. Setelah kematiannya
Raden membelinya dalam acara lelang dan dijadikan sebagai harta
berharga di dalam rumahnya. 13

Hudson pada tahun 1963 menyebutkan ukuran rumah
Suta Ono, “Struktur bangunan ini adalah sekitar 100 kaki
panjang 40 kaki lebar, dan pada awal abad kedua puluh, itu
adalah rumah lebih dua puluh lima kepala keluarga. Namun,
mereka tidak hidup didalam rumah tersebut, hanya sebagai
anggota dari Lewu Hante”.14
3. Sikap Suta Ono Terhadap Agama Kristen Dan Islam
3.1. Kristen
Suta Ono mengambil sikap yang sangat terbuka dengan
Kekristenan, hal itu dapat dilihat dengan bagaimana dia
menerima
tenaga
Zending
RMG
(Rheinische
Missionsgesellschaft), Danninger pada April 1851 di Telang.
Danninger ditugaskan di Murutuwu dan mendirikan Stasi (pos
misi) serta sekolah. Dia ikut serta dalam pendidikan yang
diprakarsai oleh Danninger di Murutuwu, ia sendiri juga
memberikan contoh dengan masuk sendiri kesekolah sebagai
seorang murid sehingga dia menguasai membaca dan menulis,
terkadang ia bertanya kepada anak-anak untuk mengetahui
13

G.Wailer. Berlorenes Land In Sud Borneo Und Wiedergewinnung
Gine Reise Ins Maanjanland. (Basel: Verslag Der Basler
Missionsbuchhandlung, t.th.), 30-32.
14
Hudson, Paju Epat: The Etnograph And Social...,406.
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kemajuan mereka dan ia juga mengikut sertakan istri dan anak
perempuannya dalam kegiatan sekolah.15 Saat meletusnya
perang Suta Ono juga berjasa menyelamatkan nyawa
Missionaris Klamer, sampai pada akhirnya aktifitas missi di
Siong ditutup akibat perang tahun 1859. Suta Ono datang ke
Banjarmasin meminta agar sekolah dan Missionaris kembali
diijinkan diwilayahnya, tapi pemerintah Belanda nampaknya
tidak ingin mengambil resiko, mengingat peristiwa pembunuhan
kepada Missionaris dan Tanggohan dan Buntoi.16
Tekanan kuat datang dari publik Belanda yang meminta
pemerintah untuk membuka kembali missi di Kalimantan. Maka
dibuatlah maklumat yang berdasarkan keputusan Resident di
Banjarmasin, tanggal 4 Juni 1875 memberikan ijin kepada dua
orang missionaris RMG yang baru untuk diutus bertugas di
daerah Maanyan, dengan syarat yang tercantum dalam poin
adalah agar Para misionaris diharuskan untuk menetap di dekat
kediaman dari Suta Ono di kampung Telang. 17 Missionaris
tersebut adalah Tromp dan Faige, Tromp adalah missionaris
yang berada di Telang sedangkan Faige ke Tamiang Layang.
Tromp sangat kecewa dengan Suta Ono yang menolak untuk
dibaptiskan, dia menyebutkan Suta Ono dan pengikutnya
dengan “orang-orang yang keras hati”.18
Namun dikemudian anak-anak Suta Ono pada akhirnya
menjadi Kristen, hal tersebut terungkap karena sebelumnya ada
15

Danninger, “Das Missionswerk auf Maratowo”. Berichte der
Rheinischen Missionsgesellschaft, 1859. 111
16
Herman Witschi, Cristus Siegt: Geschichte Der Dajak Mission Auf
Borneo (Basel: Bassel Mission Library, 1942), 28.
17
A.Kuyper, Eenige Kameradviezen uit de Jaren 1874 En 1875 (J.A
Wormser: Amsterdam 1890), 68.
18
Tromp, Een Kijkje In Telang...,76-88.
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surat permintaan dari salah anak-anak dari Suta Ono ingin
dibaptiskan, Misionaris Wailer pada Tahun 1920 an
menceritakan kunjungannya ke kediaman Suta Ono :
Sekitar setahun yang lalu salah satu dari anak-anak Suta Ono, datang
ke misionaris di Banjarmasin dengan memberitahukan bahwa mereka
sekarang siap untuk menjadi orang Kristen dan bersama mereka 100
orang sukunya juga. Disini masih harus diberitakan, bahwa cucu-cucu
dari Suta Ono sendiri sudah masuk Kristen.
Keesokan paginya, ketika kita lagi duduk setelah sarapan dengan
Raden dan Kiai Guntik, kami berbicara tentang hal yang utama. Malam
sebelumnya Raden telah bertanya pada Penginjil Abel, apakah baptisan
selalu dilakukan di depan jemaat? Apakah baptisan tidak bisa dilakukan
dirumah saja. Sekarang mereka berani mengungkapkan keinginan
mereka. Keputusan Kiai nampaknya sudah jelas: ia ingin menjadi seorang
Kristen; begitu juga nampaknya dengan Raden, tetapi masih ada ganjalan.
Dimana orang-orang desa menyampaikan keinginan bahwa salah satu dari
keempat bersaudara tersebut untuk sementara waktu harus tetap ada yang
haiden (kafir), sehingga mereka tidak benar-benar merasa tanpa
pemimpin. Tapi itu hanya untuk sementara waktu; karena pada dasarnya
dia tidak menolak untuk menjadi seorang Kristen. Disepakati bahwa
penginjil dari Tamiang Layang akan datang ke Telang untuk mengajar
katekisasi untuk Kiai. Dengan rasa syukur dan sukacita Kiai mau
menerima katekesasi. Dia nampaknya tidak akan lepaskan tujuannya.
Tentu saja, jika sekarang tidak datang seorang misionaris dan masuk
melalui pintu yang terbuka, mungkin tidak ada pertobatan. Semoga Kiai
yang merupakan seorang pejuang pemberani dan tentara, akan menjadi
seorang prajurit Yesus Kristus, supaya melalui dia yang lain dipimpin
dengan bantuan Tuhan ikut masuk menjadi tentara Tuhan. Setelah
pembicaraan serius ini kami bersama Raden berjalan keliling desa. Dia
menunjukkan kepada kita tempat di mana 40 tahun yang lalu seorang
misionaris yang bernama Tromp mendirikan pos dan bekerja dengan siasia. Beberapa pohon kelapa masih berdiri tumbuh menjadi besar dan kuat
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serta berbuah. Semoga musim buah juga segera terjadi didaerah
Maanyan. 19

Guna menindak lanjuti permintaan dari anak dari Suta
Ono, maka pada perayaan Natal tahun 1923 anggota terpenting
dari keluarga bangsawan Suta Ono, yaitu Kiai Guntik, akhirnya
dibaptiskan di Telang, dan mendapatkan nama Baptis Immanuel
Guntik.20 Guntik memberikan kesaksian yang berbunyi: “Saya
sudah mencari jalan ini selama 40 tahun, dan sekarang
akhirnya saya menemuinya“. Demikian pengakuannya
dihadapan jemaat yang terkumpul.21
3.2. Islam
Dalam masyarakat Maanyan Paju Epat, kehadiran Islam
yang mereka sebut dengan Hakei.22 Mereka hidup dan bergaul
dengan kelompok Islam Bakumpai yang menetap didekat
masyarakat Maanyan Paju Epat, yaitu Kampung Tampu Langit,
bahkan orang-orang muslim di Tampu Langit kehadirannya di
19

G.Wailer, Berlorenes Land In Sud Borneo Und Wiedergewinnung
Gine Reise Ins Maanjanland
(Basel:
Verslag Der
Basler
Missionsbuchhandlung, t.th), 34.
20
Hal tersebut dapat dilihat juga pada makamnya di Telang, yang tertulis
“Imanuel Guntik” lahir tahun 1859 dan meninggal dunia 8-6-1938
21
Herman Witschi, Cristus Siegt: Geschichte Der Dajak...,27
22
Untuk Mohammedans (pengukut Muhammad atau Islam) di Hindia
Belanda seluruh istilah untuk orang Melayu. Suku Dayak memiliki penamaan
yang berbeda, Pada daerah sungai Kapuas dan Kahayan mereka menyebutnya
dengan "Oloh Masi” sedangkan untuk daerah bagian timur sungai Barito,
mereka menyebutnya dengan: “Olon Hakäi” Oloh dan Olon keduannya
merujuk kepada kata Orang Melayu, untuk dari mana asalnya kata Hakäi
(Hakei) Saya tidak bisa menjelaskan. Tromp, Versuch Einer Grammatik Der
Sprache Des Dajakischen Stammes Der “Olon Maanjan“Auf Süd-OstBorneo (Barmen, Archiv- und Museumstiftung, Wuppertal: R III c 35 a.
Handschrift, 1889), 4.
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ijinkan serta dilindungi oleh Suta Ono, berikut laporan Banggert
tentang Tampu Langit dan masyarakatnya:
Ada sebuah kampung orang Melayu dengan populasi 90 orang, di
antaranya ada 18 laki-laki berbadan sehat. Berbeda dengan orang Dayak,
setiap rumah orang Melayu dihuni oleh hanya satu keluarga. Ada delapan
rumah di Tempo Langit itu (Tampu Langit). Kepala desa ini adalah
Pembakal Gembong, seorang pria yang cukup mampu, dalam memegang
posisi ini selama dua puluh tahun. Orang Melayu di Tampo Langit adalah
suku Melayu yang baik, mereka tinggal dan sepenuhnya tunduk pada
aturan Suta Ono. Mereka dahulu kelompok kecil yang datang dari arah
selatan, mereka adalah pedagang kecil dan menghidupi diri mereka
dengan menanam padi dan menangkap ikan seperti yang orang Dayak
lakukan. Di desa ini terdapat orang tua yang bernama, Tuan Gusti Amid
dia memegang jabatan sebagai pemimpin agama selama tiga puluh tahun
terakhir. 23

Tentang Islam Suta Ono juga pernah mengungkapkan bahwa
ia pernah diajak untuk memeluk agama Islam: “Ketika saya
terlibat dalam perang Wangkang, di Banjarmasin saya tinggal
dengan seorang Djaksa (Jaksa) atau Inländischer Richter
(jabatan hakim dalam masyarakat pribumi) dia mengajak saya
untuk menjadi pengikut Mohammedans (pengikut Muhammad
atau Islam) dia berkata “Jika anda menjadi pengikut Nabi
Muhammad, maka Allah mengampuni segala dosa kita, karena
kami mengasihi anda kami ingin anda menjadi seorang
Mohammedans."24Tentu saja Suta Ono menolaknya.
23

C. Bangert, Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken
Van Doessoen Ilir..., 147
24
Gottfried Simon, Islam Und Christentum Im Kampf Um Die
Eroberung Der Animistischen Heidenwelt: Beobachtungen aus der
Mohammedanermission in Niederländisch-Indien. 2 (Berlin: Auflage
Warneck 1914), 22.
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Missionaris Wailer juga mengungkapkan bagaimana Sikap
keluarga Suta Ono terhadap Islam:
Pada bulan April 1894, Suta Ono meninggal dunia ini tertulis pada peti
matinya. Tetapi tidak sebagai seorang Kristen melainkan sebagai seorang
kafir, anak-anaknya dan semua pejabat senior dalam pelayanan
pemerintah pernah berjanji pada misionaris Tromp untuk menjadi orang
Kristen ketika ibu mereka yaitu istri Suta Ono meninggal. Ia selalu
menjadi pengikut tangguh atas kepercayaan hantu, yang diwariskan oleh
ayahnya. Anak-anaknya, boleh memilih dengan bebas untuk tetap kafir
atau masuk Kristen, tetapi tidak diperbolehkan untuk menjadi pengikut
Muhammad dalam kondisi apapun.25

4. Seorang Kesatria Yang Garang Dalam Berperang dan
Pemimpin Yang Melankolis
Sejak meletusnya perang Banjar, maka hampir selalu
Suta Ono lah yang menjadi andalan pemerintah Belanda untuk
membungkam perlawanan dari keluarga kesultanan Banjar.
Yang dikobarkan oleh Pangeran Antasari, Suropati, Panglima
Batur, Wangkang dll. Yang bergejolak disepanjang hulu sungai
Barito. Suta Ono adalah sosok pria yang tangguh dalam
berperang, serta dia juga sosok yang berwibawa dimata para
pengikutnya. Namun ada sisi humanis dari seorang Suta Ono
dalam beberapa peristiwa justru menunjukan bahwa ia
sebenarnya adalah sosok yang lembut. Ada dua peristiwa
menarik yang tercatat dimana seorang Suta Ono tanpa rasa
gengsi menangis bahkan menitikan airmatanya, pertama adalah
saat peristiwa besar dimana ia dianugrahkan medali
penghargaan oleh pemerintah Hindia Belanda, atas jasa-jasanya

25

G.Wailer, Berlorenes Land In Sud Borneo Und Wiedergewinnung
Gine Reise Ins Maanjanland...,30.
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ikut berjuang bersama pemerintah Belanda. De
menggambarkannya secara lengkap peristiwa tersebut:

Jong

Pada tahun 1871 Suta Ono menerima penghargaan medali Singa Belanda
dan Kesatria, Bintang Militer Williem Orde. Penghargaan tersebut
diterimanya dengan sebuah upacara besar dilapangan Keresidenan di
Banjarmasin, yang dihadiri oleh semua orang Eropa dan para pemimpin
dari golongan Cina serta pejabat senior pemerintah Belanda dan juga
dihadiri oleh penduduk setempat karena ini adalah peristiwa penting.
seluruh garnizum berbaris rapi dalam formasi upacara, Suta Ono hadir
mengenakan pakaian lengkap (regalia) serta memakai sepatu baru dan
didampingi oleh Residen Tromp dan Letnan Colonel Schultze. Terkesan
oleh pawai dan penghormatan yang begitu luar biasa terhadap dirinya
Sota Ono menitikan air mata.26

Peristiwa kedua tercatat, saat perwakilan dari pemerintah
Belanda datang mengunjungi Suta Ono ke Telang. Untuk
memberikan uang imbalan atas jasanya kepada pemerintah
Belanda, dan juga agar Suta Ono dapat melangsungkan pesta.
Kembali sang kepala distrik menitikan air matanya sebagai
sebuah gambaran rasa haru, berikut lengkapnya:
Pada April 1874 Sota Ono dengan rakyatnya mengadakan sebuah pesta
besar dengan dibiayai oleh pemerintah Belanda Karena ini adalah imbalan
atas jasa besar yang telah diberikannya untuk pemerintah Belanda. Suta
Ono menitikan air mata karena terharu atas kedatangan pihak pemerintah
Belanda, dia benar-benar merasa terhormatdimana saat menyampaikan
pidatonya dia dan rakyatnya berjanji untuk bersumpah setia terhadap
pemerintah Belanda.Semua hadirin terdiam setelah ia menyelesaikan
pidatonya dan dengan berlinang air mata, kemudian disambut gegap
gempita dan tepuk tangan. Suta Ono dan perwakilan pihak pemerintah

26

De Jong. “De Opstand Van Wangkang”. Vragen Van Den Dag
Popular Tijdschrift, 1870, 591.
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Belanda bersama-sama menanam kelapa di depan kediaman Suta Ono
sebagai simbol kesetiaan. 27

Suta Ono adalah sosok pemimpin ideal bagi komuitas
masyarakat Maanyan, ia adalah simbol dari kemajuan, simbol
pembebasan dan simbol sosok yang cerdas. Dilain pihak Suta
Ono menjadi sosok yang dipuja-puja, namun dilain pihak ia juga
menjadi yang digambarkan sebagai sosok anjing kolonial
Belanda dalam sejarah Nasional. Sejarah Nasional masih
berkutat pada pandangan bahwa sang pahlawan adalah orang
yang menentang kolonial internasional, sedangkan bagi
kelompok yang melawan kolonial lokal malah mendapat peran
antagonis. Sosok Suta Ono adalah sosok yang melewati
pergulatan agar kelompoknya bisa menjadi kelompok yang
berpendidikan dan maju. Sultan Banjar dimatanya tidak lebih
dari kelompok penindas yang hanya menguras dan membodohi
orang Dayak.
Suta Ono berhasil merangkul Belanda sebagai rekan,
karena untuk menghadapi Kesultanan Banjar maka diperlukan
kelompok yang lebih kuat dari Banjar itu sendiri. Jawabannya
jelas Belanda, selain memberikan perlindungan militer Belanda
juga membuka kesempatan bagi dia dan kelompoknya dapat
berkarir dipemerintah dengan pendidikan. Terlebih lagi bagi
Suta Ono Belanda juga memberikan keuntungan secara pribadi
yaitu ekonomi berupa bisnis monopoli tembakau dan garam.

27

C.H. de Goeje, Een Bezoek Aan Sota-Ono In De Dajak-Landen...,376.
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5. Teori Kepemimpinan Karismatik
5.1. Otoritas Karismatis
Teori kepemimpinan Karismatik dipelopori oleh sosiolog
Jerman yang bernama Max Weber,28 dia mendasarkan
pemikiranya tentang Karismatik dengan berdasarkan tipe ideal
sebagai bahannya dalam menganalisis serta mengklasifikasikan
apa yang sebut dengan tipe ideal tersebut, maka ia
mengembangkan tiga tipe otoritas dalam masyarakat.29
5.1.1. Otoritas legal yaitu otoritas yang keabsahan dari legalitas
atau aturan yang resmi.
5.1.2. Otoritas tradisional, yang keabsahannya bertumpu pada
adat istiadat yang berlaku dalam sistem masyarakat
setempat.
5.1.3. Otoritas Karismatik, yang keabsahannya bersumber
kepada Karisma atau kualitas istimewa seseorang serta
pengakuan orang terhadap Karisma itu sendiri.
Menurut Weber walaupun ketiganya dibedakan namun
dalam kenyataan sejarah ketiganya tercampurkan. Dimana
pemimpin dengan otoritas Karismatis bisa juga sekaligus
pemimpin tradisional dan juga legal. Max Weber melihat dari
segi pengakuan oleh pengikut terhadap suatu kualitas istimewa
28

Max Weber, lahir 21, April 1864 di Erfurt, Prussia (sekarang Jerman)
meninggal 14 Juni 1920, Munich, Jerman), sosiolog Jerman dan ekonomi
politik terkenal karena tesisnya tentang "Etika Protestan," Berkaitan dengan
kapitalisme Protestan, dan untuk ide-ide nya tentang birokrasi. Pengaruh
besar Marx Weber pada teori sosiologi yang berasal dari objektivitas dalam
bidang keilmuan serta analisis tentang motif dibalik tindakan manusia. Tm
Penyusun. The New Encyclopedia Britannica, Vol.19, Knowledge in Depth,
(Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher, 1983), 714.
29
Tiga tipe ideal ini diuraikan secara lengkap oleh Max Weber dalam
buku ini. Max Weber, The Theory Of Social And Economic Organization
(Oxford UK: Oxford University Press, 1947 ), 329-330.
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tersebut. Jadi, walaupun kualitas istimewa tersebut itu sendiri
berasal dari dari kuasa Adi Kodrati namun soal pengikut, dia
terlepas dari permasalahan apakah kualitas itu ada secara
objektif atau tidak.
Berdasarkan pengertian otoritas dan Karisma, Weber
memahami bahwa otoritas Karismatis tersebut diakui oleh orang
tidak lepas dari kualitas istimewa, dan juga atas kesetiaannya
terhadap individu serta komunitasnya. Karena ketaatan bukan
hanya dikaitkan dengan faktor legalitas ataupun tradisi,
melainkan juga faktor Karisma individu sang pemberi perintah
atau seorang pemimpin.30
Hal yang memang harus dijadikan penekanan dalam
Karisma Weber adalah, bahwa penerima Karisma tidak
dibedakan apakah dia berhubungan dengan politik atau juga
dengan agama (Teologis) dalam pengertian gejala Karisma. Ada
beberapa ciri dari otoritas Karisma Weber itu:
5.1.1. Seorang pemimpin Karismatik adalah seorang yang
sadar betapa penting misi yang ia hadapi, dimana
panggilan misi tersebut terwujud dalam ide yang
memanggil dan menggerakan orang untuk ikut ambil
bagian dalamnya.
5.1.2. Pengakuan para pengikut terhadap kepemimpinan
tersebut, mendorong mereka untuk terlibat dan ikut serta
dalam misi tersebut.
5.1.3. Keikutsertaan para pengikut, terutama dikarenakan
kekecewaan terhadap situasi krisis yang mereka alami.
Dimana sang pemimpin, dianggap mampu membawa

30

Martin Riesebrodt, Charisma in Max Weber’s Sociology of Religion
(Canada: Mount Royal University and Concordia University, 1999), 29.
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komunitas pendukungnya keluar dari situasi krisis
tersebut.
5.2. Transformasi Karisma31
Walaupun pada awalnya kepemimpinan Karisma adalah
sebuah misi bersama untuk memperbaiki situasi dan juga adanya
kesamaan ide, namun kepemimpinan Karismatik tentu saja akan
bertransformasi menuju kepada sebuah otoritas yang lebih
tertata, baik itu otoritas yang bersifat tradisional maupu otoritas
yang bersifat legal.
Mengapa harus berproses dengan cara bertransformasi?
Jawabannya adalah, untuk melindungi kelompok ini agar ada
jaminan agar dapat meneruskan dan mempertahankan misi
mereka. Karena
itu kelompok dalam
menentukan
keberlangsungan kelompok ini, harus juga mempersiapkan
pergantian atau suksesi dalam hal kepemimpinan dengan cara
apapun, baik itu diundi, ditunjuk maupun dipilih. Peralihan
tersebut tentu saja memperlihatkan ada proses yang berlangsung
dengan cara mempertahankan tradisi kepemimpinan sesuai
dengan adat dan kebiasaan dalam konteks masyarakat itu
berada. Namun secara pelan-pelan sistem kepemimpinn juga
akan menuju kepada sistem yang melembaga dan terstrukur,
sehingga pemimpin legal dan institusional juga menjadi
pemimpin jabatan dan turunan.32

31

Dilain kesempatan Weber terkadang menyebutnya dengan Evolusi
Karisma, atau juga Rutinisasi Karisma namun intinya bahwa Karisma itu
tidak stagnan akan terus berubah sesuai kebutuhan anggota yang ada
didalamnya. Max Weber, Sosiologi Agama: A Handbook (Yogjakarta: Irci
od, 2012), 39.
32
Ayub Ranoh, Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis
Atas Kepemimpinan Soekarno (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 56.

114

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

Kepemimpinan Karismatik tidak selalu ditandai dengan
hal-hal yang positif saja namun juga ada hal negatif yang bisa
muncul. Karena untuk bertahan sebuah kelompok perlu dana
dan untuk membiayai kepentingan kelompok maka akan ada
iuran ataupun pajak yang dipungut, hal tersebut dapat
memancing konflik antar pemimpin dan kelompoknya. Dilain
pihak kemapanan kelompok, maka akan dapat memunculkan
kepemimpinan Karismatik yang lain, yang menjadi rival. Kalau
sudah seperti itu, maka akan ada konflik yang tak terhindarkan,
Max Weber melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah gejala
yang kewajaran dalam kepemimpinan Karismatik tersebut.
Analisis Weber terhadap sistem kepemimpinan dari
berbagai masyarakat kuno dan modern, dimana Weber
menyimpulkan bahwa sebuah birokrasi dengan hukum dan
aturan itu semua bersumber dari Karisma. Weber
menggambarkan bahwa politikus, atau pemimpin spiritual
mereka semua pada awalnya adalah hamba atau anggota dari
sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin
Karismatik; yang kemudian mendapat kesempatan untuk bisa
mendapatkan jabatan didalam kelompok sampai akhirnya
berproses manjadi pemimpin Karismatikitu sendiri. Hal ini juga
berlaku kepada komunitas agama, dimana para pejabat
keagamaan modern merupakan hasil dari apa yang disebut
dengan proses rutinisasi dari Karisma para pendiri dan perintis.
Max Weber melihat bahwa Karisma sebagai sebuah
anugrah dari yang Ilahi yang ada dalam diri seorang pribadi,
melalui
kemampuannya
dalam
mengorganisir
dan
mempengaruhi massa. Faktor lain juga yang sangat-sangat
berpengaruh ialah bagaimana sebuah susunan masyarakat yang
sudah tidak merasa berdaya lagi dalam menghadapi keadaan,
akhirnya merasa bebanya dilepaskan dengan kehadiran seorang
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tokoh yang bisa mendukung cita-cita kelompok tersebut agar
keluar dari situasi yang berat tersebut.
Pemimpin Karismatik adalah kepemimpinan yang
memadukan tradisi, kebudayaan serta hal-hal magis yang ada
dalam kebudayaan tersebut digunakan sebagai bagian dalam
mempengaruhi perasaan massa. Agar merasa bahwa perjuangan
yang mereka hadapi merupakan sebuah perjuangan yang tidak
dari luar melainkan dari sisitem budaya mereka itu sendiri.
Faktor lain juga yang tidak bisa dipungkiri adalah wibawa sang
pemimpin, bagaimana dia bersikap bertutur kata dan mengambi
keputusan ditangah para pendukungnya menentukan bagaimana
seorang pemimpin dapat begitu dicintai oleh kelompoknya.
Kepemimpian Karismatik, adalah sebuah kepemimpinan
yang abadi dalam pengertian bahwa walaupun dia sudah mati,
tetapi dia akan selalu hidup dalam memori para generasi
selanjutnya. Dia selalu dijadikan semacam rule model dalam hal
kepemimpinan yang ideal dalam masyarakat tersebut. Sehingga
tidak mustahil dalam paraktiknya kepemimpinan yang seperti ini
juga dapat menjurus kedalam kepemimpinan yang otoritarian
namun itu tentu saja bukan karena kesalahan Karisma, tetapi
karena penyalahgunaan dari pada Karisma itu sendiri.
6. Kelahiran Kepemimpinan Karismatik Di Paju Epat
6.1. Situasi Krisis
Teori
kepemimpinan
Karismatik
sangat-sangat
menekankan faktor yang melatar belakangi munculnya sebuah
kepemimpinan Karismatik tersebut, ia menyebutkan bahwa
Situasi yang krisis adalah salah satu faktor, yang sangat
mempengaruhi kemunculan kepemimpinan Karismatis. Banyak
hal krisis yang seperti, krisis akibat penindasan, krisis akibat
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peperangan dan krisis karena kemelut politik.33 Dalam situasi
seperti ini kehadiran sosok yang memberikan orientasi dan juga
menjanjikan jalan keluar dari posisi situasi krisis, akibat sebuah
kemelut yang berkepanjangan. Untuk melihat bagaimana situasi
lahirnya kepemimpinan dalam situasi masyarakat Dayak Paju
Epat maka, kasus Suta Ono dapat kita lihat bagaimana situasi
sosial politik dan budaya yang melatar belakanginya.
Sebuah situasi dimana masyarakat Dayak Maanyan yang
berada dibawah pemerintahan kolonialis lokal Kesulatan Banjar
nampaknya membuat gerah masyarakat Dayak, sebuah situasi
yang mereka anggap sebagai situasi yang sangat membebani
komunitas masyarakat Maanyan dan Paju Epat secara khusus.
Masuknya Belanda menjadi sebuah angin segar bagi orangorang Maanyan Paju Epat, yang mendambakan sebuah
kebebasan. Suta Ono juga perlahan-lahan mengubah sebuah
tatanan masyarakat yang ada dalam komunitasnya, seperti
sistem budak (walah). Dimana di era pemerintah Belanda, status
budak tersebut hampir tidak dapat dibedakan yang mana budak
dan orang merdeka, Sebuah upaya Suta Ono untuk menghapus
warisan sistem aristokrasi kesultanan Banjar. Bisa dikatakan
bahwa Suta Ono dan keluarganya dianggap penyelamat
komunitas Paju Epat, konsep yang selaras dalam teori
kepemimpinan karismatik Max Weber yang menekankan sebuah
aksi nyata, kita dapat melihatnyadalam bagaimana ia berusaha
menggiring komunitasnya kepada sebuah modernitas dengan
gaya Barat. Seperti yang dikatakan oleh Peter L. Barger
tentang sebuah kekuatan besar yang ia gambarkan dengan
Leviatan, yang dalam konteks Suta Ono adalah Kesultanan
Banjar. Dimana kekuatan Karismatis yang berperan sebagai
33

Robert C. Tucker, The Theory of Charismatic Leadership...,742.
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kekuatan penggerak perubahan yang ada dalam diri Suta Ono
untuk menumbangkan Leviatan yang tidak lain adalah tirani
Kesultanan Banjar.34
7. Suta Ono, Misi dan Idiologi Bersama
Max Weber melihat bahwa otoritas Karismatik bisa juga
sekaligus pemimpin tradisional dan juga sekaligus legal. Max
Weber juga menekankan dari segi pengakuan oleh pengikut,
terhadap suatu kualitas istimewa tersebut. Suta Ono adalah
seorang pemimpin atau kepala suku Dayak Maanyan Paju Epat
sekaligus juga menyandang sebuah jabatan legal formal dalam
sistem pemerintahan Belanda yaitu Kepala Distrik, sebuah
kombinasi yang menunjukan bahwa ia seseorang yang memang
memiliki kualitas pemimpin karismatik yang dimaksudkan
Weber.
Berdasarkan pengertian otoritas dan Karisma, Max
Weber memahami bahwa otoritas Karismatis tersebut diakui
oleh orang tidak lepas dari kualitas istimewa, dan juga atas
kesetiaannya terhadap individu serta komunitasnya. Karena
ketaatan bukan hanya dikaitkan dengan faktor legaitas ataupun
tradisi, melainkan juga faktor Karisma individu sang pemberi
perintah atau seorang pemimpin.35 Sejauh ini hampir tidak ada
penolakan dalam komunitasnya terhadap kepemimpinannya dan
juga keluarganya, dia juga tipe seorang pemimpin yang
mengabdi dengan jujur dimana kualitas kepemimpinannya
menjadi sasan pujian pemerintah Belanda. Suta Ono juga
mampu menggerakan orang-orangnya dan membentuk sebuah
devisi militer yang cukup tangguh sebagai sebuah kekuatan
34

Peter L. Berger, Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective
(New York: Pinguin Book, 1980).148 adobe pdf.
35
Martin Riesebrodt, Charisma in Max Weber’s Sociology of
Religion...,29.
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yang mensuport militer Belanda.36Suta Ono juga mampu
membangun sosok musuh bersama yang menjadi semacam
idiologi, dimana pihak kesultanan Banjar dengan kekuatannya
harus dilawan. Perang Banjar adalah ujian terbesar Suta Ono
sekaligus juga pembuktian kepada rakyatnya dan pemerintah
Belanda, bahwa ia memang sosok yang layak menyandang
jabatan kepemimpinan tersebut. Sosok Suta Ono merupakan
sosok yang lahir dan besar dalam komunitas Maanyan Paju Epat
dan dia juga berhasil meyakinkan masyarakat Maanyan Paju
Epat bahwa ia adalah sosok yang memang mewakili suara dan
kegelisahan yang ada di dalam komunitasnya.
Sikap permusuhan dengan kelompok aristokrat
Kesultanan Banjar dan menolak keyakinan Agama Islam tidak
lantas membuat Suta Ono menjadi sosok yang anti Islam, kita
bisa melihat bagaimana ia merangkul kelompok Islam
Bakumpai yang ada di Tampulangit. Sebagai bagian yang ia
juga lindungi, bahkan dalam acara adat ijame mereka diberikan
sebuah tempat khusus yang disebut dengan Balai Hakei.37
8. Suta Ono dan Bakat Istimewa
Dengan berpijak pada pemikiran Max Weber mengenai
kepemimpinan Karismatik
Benedict Anderson
juga
36

Dalam persiapan pengepuangan terhadap gorombolan pangeran
antasari di Hulu Barito tepatnya Gunung Tongka.Maka dipersiapkanlah
sebuah pasukan penyerang Belanda dibawah Kolonel Schuak yang membawa
125 orang pasukan Infantri, serta dibantu dengan pasukan Sihong dibawah
pimpinan Suta Ono sejumlah 224 orang, dan pasukan Patai dibawah
Tumenggung Djaja Karti sejumlah 176 orang. J.M.C.E. Le Rutte, Episode
Uit Den Banjermasingschen Oorlog (Laiden: A.W. Sythoff, 1863).26.
37
Mengenai Balai Hakei ditulis secara lengkap oleh mahasiswa STT
GKE Banjarmasin, Wahyu Wardono, Menggali Nilai-Nilai Balai Hakei Dari
Ijambe Suku Dayak Maanyan Paju Epat Bagi pengembangan PAK
(Banjarmasin: Skripsi Pada STT GKE, 2009).
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memandang bahwa budaya Indonesia lebih terbuka dengan ide
tentang kepemimpinan Karismatik, hal itu dikarenakan mereka
adalah sebuah komunitas yang tertekan oleh kolonialis dan juga
sekaligus adalah sebuah masyarakat yang religius, yang
tentunya sangat mendukung untuk ide tentang gambaran
kepemimpinan Karismatik.38Bakat yang istimewa pertama-tama
dilakukan oleh Suta Ono dimana ia menggunakan adat dan
tradisi komunitasnya sebagai upayanya dalam rangka
menegaskan tentang siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Hal
tersebut tercermin dengan penggunaan hal-hal yang bersifat
magis yang ada dalam tradisi masyarakat Maanyan Paju Epat,
yang dilekatkan kedalam dirinya seperti penggunaan Nanyu,
panungkulan dan ilmu-ilmu kesaktian yang didapatkan dari
sesuatu yang Adi kodrati sehingga Suta Ono didalam
komunitasnya tidak dianggap seorang yang sembarangan,
melainkan sosok yang memiliki kelebihan dari orang
kebanyakan. Upayanya berpegang teguh kepada keyakinannya
merupakan sebuah penggambaran bahwa ia ingin benar-benar
meyakinkan komunitasnya bahwa ia adalah representasi dari
orang Maanyan Paju Epat yang berjuang sepenuhnya untuk
menyelamatkan komunitasnya. Karena Suta Ono bukan hanya
sekedar pemimpin politik saja namun juga sekaligus menjadi
pemimpin adat dan spiritual untuk komunitasnya, jadi dia juga
menyandang semacam mandat Ilahi dalam kepemimpinannya.
Pemikiran Edward Shils yang mengalihkan pusat utama
dari kepemimpinan Karismatik Max Weber yang mengandalkan
wibawa individu yang luar biasa untuk mempengaruhi sebuah
tatanan komunitas, menjadi sebuah lembaga atau melembaga itu
38

Benidict R O.G Anderson, Kuasa Kata, Jelajah Budaya-Budaya
Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), 467.
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menunjukan bahwa teori kepemimpinan Karismatik Max Weber
itu bersifat cair. Dimana Karisma yang awalnya berasal dari
kekuatan yang transendental tersebut kemudian menyebar pada
semua orang untuk bergerak dan melembaga, namun kembali ia
menyebutkan bahwa didalam lembaga tersebut tetap
terkonsentrasi pada satu yaitu Karisma sang pemimpin
tersebut.39Sosok penampilannya yang selalu membuat orangorang terkesan, kita bisa melihat bagaimana dia selalu
digambarkan dengan sosok yang terburu-buru, suka mengoceh,
dan terlihat ringkih. Namun Suta Ono sadar bahwa penampilan
adalah sesuatu yang harus diutamakan kita bisa melihat dimana
dia selalu mengenakan pakaian rapi dengan gaya khas orang
Eropa serta tidak lupa untuk mengenakan medali yang
disematkan didada nya sebagai peringatan bahwa ia adalah
seorang yang yang memiliki nilai lebih dan keunggulan didalam
birokrasi legal. Disamping mengenakan pakaian ala Barat ia
juga tetap mengkombinasikan dirinya dengan identitas lokal
yaitu penutup kepala khas Dayak yang disebut dengan lawung,
yang juga mengingatkan tentang identitasnya serta dari mana ia
sebenarnya berasal. Dia juga memiliki pengetahuan yang lebih
sehingga misionaris Tromp menggambarkan sosok Suta Ono
adalah sosok yang cerdas setara dengan 50 orang yang ada di
Siong.
Bakat istimewa Suta Ono tercermin dalam laporan
perwakilan pemerintah belanda yang ada di Marabahan, kepada
pemerintah pemerintah pusat. Dimana di gambarkan sebagai
sosok yang bersih dari hal-hal yang dianggap jelek oleh
pemerintah Barat yaitu budaya korup. Dimana dengan tegas
39

Edward Shills, “Charisma,Order and Status”. American Sociological
Review Vol 30, No 2 . 1965, 203.
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Suta Ono digambarkan sebagai sosok yang menolak uang
perkara dalam persidangan yang diistilahkan dengan uang
bitjara, suatu budaya korup yang nampaknya sudah menjadi
rahasia umum didalam tradisi kepemimpinan lokal dalam hal
mengambil keputusan dalam sebuah perkara.40 Ia juga membuat
sebuah gebrakan yang mengejutkan dengan menghukum
kerabatnya yang terlibat kasus pembunuhan, ini menjadi
semacam peringatan bahwa ia tidak segan-segan menghukum
siapa saja bahkan kerabat dekat sekalipun kalau dia berbuat
salah.
Pendapat Shills tentang sosok pemimpin Karismatik
Max Weber tidak akan hilang walaupun individu tersebut sudah
meninggal dunia, hal tersebut juga menyangkut bagaimana
Karisma itu menyebar melalui setiap aspek dan lembaga dalam
komunitas pengikutnya. Hal tersebut terlihat dimana walaupun
Suta Ono telah mati, sosok Suta Ono dijadikan figur panutan
untuk generasi selanjutnya bahkan anak-anak Suta ono dianggap
sebagai penerus kepemimpinan Suta Ono dimana jalur
kepemimpinan terlihat terjaga bagitu rapi dari jalur keluarga
Suta Ono. Bahkan tempat penyimpanan abu tulangnya yang
disebut “Tamak Mas” dan rumah kediamanya “Lewu
Hante”dianggap sebagai bagian dari representasi sosok Suta
Ono, yang dikeramatkan oleh komunitas Paju Epat bahkan
sosok Suta Ono diagungkan dengan berlebihan
dengan
menyebutnya sebagai Raja.
9. Ciri Kepemimpinan Karismatik Dalam Diri Suta Ono
Max Weber menggambarkan bahwa Kepemimpinan
Karismatik itu terdiri dari dua buah faktor pendukung yang
40

C. Bangert, Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken
Van Doessoen Ilir...,559-560.
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pertama adalah seni kemampuan untuk mempengaruhi orang
lain, untuk bersikap sesuai dengan cita-cita sang pemimpin. Dan
selanjutnya adalah Kewenangan atau Otoritas yaitu hak
seseorang dalam memimpin, mengontrol dan memerintah.
Keduanya memiliki sebuah keterkaitan, namun tetap ada
perbedaan yang mendasar; dimana kepemimpinan menekankan
pengaruh. Pembedaan konsep keduanya menuntun kedalam
pengertian dari pemimpin Karismatik itu sendiri, sebagai suatu
kepemimpinan dimana seseorang melakukan kegiatan
memimpin
berdasarkan
Karisma
tersebut.
Apabila
kepemimpinan itu dilaksanakan dalam hubungannya dengan
rakyat, maka jenis ini disebut dengan kepemimpinan politis
Karismatis, kepemimpinan yang diterima rakyat karena
pengakuan mereka terhadap Karisma pemimpin dalam bidang
politik, baik dalam kaitanya dengan dorongan faktor yang
bersifat empiris, maupun juga karena kenyataan adanya Karisma
kepemimpinan itu sendiri.
Jadi apabila diperhatikan bahwa Suta Ono telah masuk
kedalam dua buah konsep kepemimpinan politik Karismatik
milik Weber itu, kemampuan untuk mempengaruhi
kelompoknya baik dari segi bersikap maupun dari segi
kepatuhan. Dari segi bersikap dapat terlihat dari bagaimana Suta
Ono dapat mempengaruhi orang-orang Maanyan Paju Epat
dalam berpakaian dan bersikap dan bertingkah seperti orangorang Barat. Dari segi kepatuhan dapat terlihat dengan
sepakatnya orang-orang Maanyan Paju Epat dengan cita-cita
bersama yang ia terapkan kepada komunitasnya, yaitu
membantu Belanda untuk melawan tirani Kesultanan Banjar.
Mengenai kewenangan dan otoritas dalam memimpin,
mengontrol dan memerintah. Nampaknya Suta Ono memiliki
semua hal tersebut, hal tersebut merupakan kombinasi yang ia
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dapatkan secara tradisional maupun secara legal formal. Secara
tradisional dia adalah seorang pemimpin yang diangkat dari
sistem tradisi dan kebudayaan yang ada dalam komunitasnya
sebagai sebuah wewenang dalam memimpin kelompok
Maanyan Paju Epat, dilain pihak ia juga mendapatkan
kedudukan legal formal dalam sistem kepemerintahan
administratif Belanda yaitu Districthoofd atau Kepala Distrik.
Max Weber juga menekankan ciri kepemimpinan Karismatis itu
sendiri, tidak lepas dari relasi yang terbangun antara sang
pemimpin dengan para pengikutnya, hal tersebut tergabung
dalam dengan empat ciri yang penulis sematkan dalam diri Suta
Ono:41
9.1. Pemimpin yang memiliki kualitas istimewa, kadang
dianggap sebagai Superhuman. Kualitas istimewa seorang
Suta Ono bukan hanya didapatkan dari pengakuan oleh
komunitasnya saja, melainkan dari pihak luar seperti
pemerintah Belanda dan para Misionaris, dia dianggap
juga sebagai seorang yang sakti yang dilindungi oleh
kekuatan magis.
9.2. Pengikut secara tidak kritis dalam menerima pendapat
pemimpin sebagai sebuah kebenaran. Suta Ono, berhasil
membuat sebuah situasi dimana setiap pendapat dan
keputusannya dalam melawan Belanda bahkan membuat
sebuah devisi militer yang terdiri dari orang-orang
maanyan Paju Epat, menjadi sebuah keputusan bersama.
9.3. Pengikut memberikan ketaatan mutlak kepada sang
pemimpin. Paju Epat jelas menjadikan Suta Ono dan
kepemimpinanya sebagai sesuatu yang layak untuk di taati.
41

Ayub Ranoh, Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan TeologisEtis...,73.

124

Pambelum: Jurnal Teologi

Volum 8 Nomor 2 Juni 2019

9.4. Pengikut memperlihatkan komitmen emosional terhadap
pemimpin dan misinya.
Ciri ini berlaku dalam kepemimpinan Karismatik pada
umumnya, termasuk dalam bidang politik. Penekanannya jelas
pada unsur pengikut, ia agak mengabaikan unsur kesadaran
pemimpin tentang Karismanya. Kemampuan pemimpin dalam
meraih dukungan, rasa hormat dan kekaguman, serta juga
ketaatan mutlak terhadap pribadi sang pemimpin itulah
penekanannya. Karisma dapat diamati secara empiris dalam hal
gagasan dan ide dari sang pemimpin, selain itu juga yang dapat
diamati adalah bagaimana pemanfaatan kisah dan simbol budaya
yang dia miliki, dan apa yang ia gunakan dalam meraih
dukungan.42
10. Tinjauan Teologis atas kepemimpinan Karismatis
Karisma dari bahasa Yunani Kharis yang terkait dengan
istilah Khairo (saya bergembira) dan kata benda Khara yang
artinya kegembiraan atau bisa juga kesenangan. 43 Dalam kata
kerjanya menjadi Kharisomai yang berarti menunjukan rasa
senang dan gembira karena kemurahan hati atau akibat dari
kemurahan hati atau pemberian. Sehingga Karisma dapat
dipahami sebagai sebuah hadiah, atau anugrah dalam arti

42

Ann Ruth Willner and Dorothy Willner, “The Rise and Role of
Charismatic Leaders,” The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science 358 (1965):79.
43
M. Newman Jr. Kamus Yunani-Indonesia (Jakarta BPK Gunung
Mulia, 1993), 187.
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karunia.44Kata Kharisma adalah tunggal sedangkan kata
Kharismata adalah jamak.45
The Harper Collin Dicionary Of Religion menyebutkan
bahwa Karisma adalah kekuatan yang luar biasa dalam hal
kecakapan kepemimpinan, yang melahirkan loyalitas yang
tinggi dari para pengikutnya, Karisma juga dianggap sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan hal supernatural, dalam
Perjanjian Baru (1 Korintus 12-14) Paulus menyatakan Karisma
sebagai anugrah pemberian Ilahi yang diterima oleh manusia.46
Max Weber dalam tulisannya menyebutkan bahwa Karisma
murni adalah yang dimiliki oleh masyarakat religius kuno dalam
hal ini merujuk kepada tradisi Perjanjian Lama, dimana ia
menyebutkan bahwa Nabi, Orang Berhikmat, Pahlawan perang,
raja-raja yang diurapi, dan para hakim mereka dianggap sebagai
penerima Karisma murni.47
10.1. Perjanjian Lama
Dalam sejarah Israel pemimpin Karismatik adalah figur
yang dominan dalam hal keagamaan, ia juga mengambil peran
penting dalam menginterpretasikan kehendak Yahweh atau
mediator Yahweh dengan bangsa Israel. Memang sosok
pemimpin karismatik dalam masyarakat Israel ada semacam
dominasi otoritas kekuasaan yang didapatkan dari Yahweh yang
44

D.L Bekker, Roh Dan Kerohanian Dalam Jemaat, Tafsiran Surat 1
Korintus 12-14 (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1991), 21.
45
L. Sugiri, Gerakan Kharismatik: Apakah itu? (Jakarta: BPK Gunung
Mulia, 2006), 255
46
Jhonatan Z. Smith, ed., The Harper Collin Dicionary Of Religion (San
Fransisco: Harper Collin Publisher, 1995), 194.
47
Ulasan lengkap tantang Karisma murni yang dimiliki oleh para Nabi
ada dalam tulisan Max Weber yang berjudul Ancient Judiasm. Max Weber,
Sosiologi Agama A Handbook...,38-39.
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diistilahkan dengan bahwa The messenger who should proclaim
God’s will for Social, Political and cultic life (nabi atau si
pembawa pesan yang dari Allah termasuk dalam hal sosial,
politik dan kehidupan keagamaan).48
10.1.1. Pendiri Bangsa Israel
Dalam tulisan inimemang sebagian besar mengambil
pendapatdari Walter Eichord, yang menyebutkan bahwa bapabapa pendiri Israel adalah orang-orang yang memiliki Karisma
atau anugrah pemberian Tuhan dalam kepemimpinannya, ia
menyebutkan at the very begining of Isreal religion we find the
Carisma, the special individual endowment of person..(pada
awal berdirinya kepercayaan Israel, kita dapat menemukan
Karisma yaitu anugrah istimewa pada pribadi seseorang) seperti
Musa, Yoshua dan para tua-tua yang mendampingi bangsa
Israel. Gerhard Van Rod, menggambarkan sosok Musa dengan
“seorang manusia biasa tetapi Allah memanggil dia dan secara
luar biasa, telah memberikan kepadanya karunia Roh, dengan
begitu
ia
menjadi
manusianya
Allah,
orangnya
Allah”.49Selanjutnya kepemimpinan Musa dilanjutkan oleh
Yoshua, yang di simbolkan dengan prosesi pelantikan oleh
Imam Eleaser. Musa kemudian menumpangkan tangan diatas
Musa sebagai bentuk pelimpahan kuasa dan wibawa Musa
kepada Yoshua, dengan kata lain Karisma Musa menurun
kepada Yoshua. Dalam bukunya C.Barth menggambarkan sosok
Yoshua : “sebagai manusia dengan segala kelemahan dan

48

Walther Eichrodt, Theology Of The Old Testament Vol.1 (London:
SCM Press LTD, 1964), 290-291.
49
Gerhard Van Rod, Musa (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973), 10.
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kekuatanya angkatan Yoshua yang berhasil menduduki Kanaan
pastilah disinari oleh anugrah Ilahi yang istimewa”.”50
10.1.2. Nabi dan Situasi Krisis
Kehadiran Nabi memang digambarkan dengan sebuah
situasi krisis, suatu yang sejajar dengan bentuk kepemimpinan
Karismatik ala Marx Weber yang menggambarkan mengenai
kehadiran sosok dalam sebuah situasi yang dianggap
meresahkan oleh sebuah komunitas masyarakat. Kehadiran
sebuah sistem aristokrasi dalam masyarakat Israel justru
kemudian hari membentuk sebuah masyarakat yang menindas
masyarakat yang lain dan juga ketidakadilan maka Allah
digambarkan mengutus sosok Nabi sebagai penyampai
kehendak Allah baik lewat kritik maupun teguran.
Contohnya adalah Nabi Elia, hidup sekitar abad 9
sMdalam I Raja 17:1 yang mengatakan bahwa Elia seorang
Tisbe dari Tisbe-Gilead, Pelayanan kenabiannya mengambil
tempat di kerajaan Utara selama pemerintahan dinasti Omri. Elia
mengritik tindakan kesewenang-wenangan Raja Ahab yang
dalam 1 Raj.21:1-29 menyerobot dengan sewenang-wenang
kebun anggur milik Nabot.51Ada pula Nabi Yesaya di kerajaan
Israel Selatan sekitar tahun 740smSeperti dalam Yesaya 1: 1, dia
bernubuat pada zaman Uzia, Yesaya mengkritik para pemimpin
yang bertindak sebagai penyiksa dan penganiaya umat dan
menegaskan bahwa Tuhan akan bertindak sebagai hakim untuk
mengadili mereka (Yesaya 3:13-15).52 Kemudian ada pula Nabi
50

Dr.C.Barth, Teologi Perjanjian Lama 2 (Jakarta:BPK Gunung Mulia,
1981), 20.
51
Tm Penyusun, Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I, A-L. (Jakarta:
Yayasan Bina Kasih/OMF, 1999), 275-277.
52
Deane Bergant, Tafsir Alkitab Perjanjian Lama (Yogjakarta: Yayasan
Kanisius, 2002), 525-526.
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Amos dia adalah seorang Nabi yang diutus ke Israel Utara
sekitar 760sm, Amos memulai karirnya sebagai orang awam
yang bekerja sebagai peternak domba Amos 1:1 “Perkataan
yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba
dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan
dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, dua tahun
sebelum gempa bumi.” Amos melakukan kritik terhadap
golongan yang berkuasa yang memeras si kecil dan lemah Amos
4:1 “"Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di
gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak
orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: bawalah
ke mari, supaya kita minum-minum!”.53Aspek Karisma para
Nabi seperti yang ditekankan oleh C. Barth yang menyebutkan
bahwa para Nabi dari yang pertama sampai yang kemudian
bahwa mereka dianugrahi dan diperlengkapi sebuah pemberian
yang besar dan luar biasa dari Allah.54
10.1.3. Hakim-Hakim
Pada dasarnya para hakim menurut Walter Eichord
adalah “...work to secure the supremacy of the Israelite element
in Canaan, so it is exremely probably that there was no lack of
those charismatic personalities the seers”.55 (mereka bekerja
untuk melindungi dan menegakan Israel di Kanaan, jadi
diperlukan unsur kepribadian Karismatik yang kuat).
Pergumulan yang besar yang dialami bangsa Israel dalam
menghadapi situasi dimana mereka bertemu masyarakat dan
kebudayaan Kanaan serta bagaimana seharusnya menjaga
eksistensi Israel. Kepemimpinan para Hakim berfungsi Yudisial53

Dr.C.Barth, Teologi Perjanjian Lama 4 (Jakarta:BPK Gunung Mulia,
1981), 45-46.
54
Ibid.,35.
55
Walther Eichrodt, Theology Of The Old Testament Vol.1...,299.
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Legal, mereka juga panglima perang penyelamat dan pembebas
(Otniel, Ehud: Hak 3:9,15) dan juga menjalankan peradilan
seperti Debora.56 Atau juga seperti Samuel yang memegang
aspek keagamaan dan politik dimana ia juga yang mengurapi
Raja.
10.1.4. Raja-Raja Israel Yang Diurapi
Perkembangan dari upaya mempertahankan diri dari
masyarakat Kanaan Bagitu juga bangkitnya bangsa Filistin yang
dianggap sebagai ancaman dimana Israel nampaknya meyakini
dengan sistem kepemimpinan raja adalah jalan keluar maka
mereka akan lebih kuat.
10.1.4.1. Saul
Keterpilahan raja pertama yaitu Saul oleh Samuel
melewati pengurapan, dimana Samuel menekankan dalam (I
Sam 10:24) “Kamu lihat orang yang dipih Tuhan itu...” Samuel
juga menekankan wibawa Ilahi dalam Saul (1 Sam 10:6) “Roh
TUHAN akan berkuasa atas mu..” jadi dapat disimpulkan bahwa
Saul adalah Raja yang karismatis, yang berkuasa atas kuasa Roh
Tuhan.
Namun selanjutnya dapat dilihat dimana saat seseorang
pemimpin yang berlandaskan kuasa Roh Tuhan tersebut
melalukan sebuah pelanggaran, maka Tuhan menolak Saul
sebagai Raja(1 Sam 15) dan yang mengenaskan adalah Roh
Tuhan undur dari Saul ( 1 Sam 16:14).
10.1.4.2. Daud
Ketika Tuhan undur dari sosok Saul, maka Daud adalah
sosok raja pilihan Tuhan sendiri 1 Sam 16: 1 “Berfirmanlah
TUHAN kepada Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita
56

J.Alberto Sogin, Di Zaman Pemerintahan Para Hakim (Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 1975), 35-37
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karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak sebagai raja atas Israel?
Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku
mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di
antara anak-anaknya telah Kupilih seorang raja bagi-Ku.”
Otoritas Allah dalam keterpilihan daud sebagai raja menunjukan
khas dari corak kepemimpinan Karismatik, dimana kembali
ditekankan Allah mendesak Samuel untuk mengurapi Daud
dalam 1 Sam 16:12 “.....Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah,
urapilah dia, sebab inilah dia."
Daud merupakan sosok raja yang ideal dalam sistem
masyarakat Israel, kita dapat melihatnya bagaimana kedatangan
mesias selalu dihubungkan dengan keturunan Daud.Toh Daud
juga bukanlah sosok sempurna, dalam perjalanannya ia juga
sosok yang akhirnya terjatuh dalam dosa percintaan dan
perselingkuhan (cinta segitiga Daud-Uria-Batseyeba). Namun
inilah yang membuat dia berbeda dari Saul walaupun Tuhan
menghukumnya, tidak ada pernyataan Roh Tuhan undur dari
Daud.
10.1.4.3. Salomo
Raja Salomo adalah sosok yang menarik karena ialah
sosok raja yang melanjutkan suksesi kepemimpinan dari sang
ayah Daud, tidak ada penyertaan Tuhan disebutkan saat
pelantikan Salomo sebagai Raja (lihat 1 Raj. 1:28-40). Apakah
lantas Salomo bukan sosok Karismatik?terlalu dini untuk
menyimpulkan demikian. Karena Salomo digambarkan dalam 2
Sam.12:24, 25: “....lalu Daud memberi nama Salomo kepada
anak itu. TUHAN mengasihi anak inidan dengan perantaraan
nabi Natan Ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh
karena TUHAN. Ada otoritas Allah melewati nabi Natan yang
menunjukan tanda Allah berkenan terhadap Salomo.
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Sosok Karismatik dari salomo adalah hikmat yang dia
dapatkan dari Allah, 1 Raj. 3: 12-14 : “....sesungguhnya Aku
memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti engkau,
dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun seperti engkau.
Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan kepadamu, baik
kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorangpun seperti engkau di antara raja-raja.Dan
jika engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap
mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti
ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu.”
Pada kasus Salomo kita dapat melihat bahwa Karisma itu
berfariasi sifatnya bukan hanya kemampuan militer, politik
tetapi juga hikmat. Namun juga perlu dilihat bahwa sosok
Salomo juga seorang manusia dengan segenap kekurangannya ia
adalah sosok yang juga sadis terhadap rivalnya. Bagaimana ia
membunuh Adonia dan Simei keturunan Saul ( 1 Raj. 2:36) serta
sikap playboy nya yang berujung pada penyembahan berhala ( 1
Raj.11).
10.2. Perjanjian Baru
Karisma
digolongkan
dalam
Karunia-karunia
peseorangan yang dijabarkan dalam daftar berikut Kharismata
dalam Perjanjian Baru57 (Rm12:6-8; 1 Kor 12:4-11,28-30 bnd Ef
4:7-12) memang tidak lengkap secara utuh. Maka diusahakan
untuk menggolong-golongkan karunia-karunia itu, tapi hasil
paling sederhana terdapat dua golongan utama, yaitu karuniakarunia yang memberikan kecakapan bagi pemiliknya untuk
57
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melakukan pelayanan firman, dan karunia-karunia yang
merupakan perlengkapan untuk pelayanan praktis.
Istilah Karisma memang lebih banyak ditemukan dalam
Perjanjian Baru, khususnya tulisan-tulisan Rasul Paulus yang
menyebutkan kharismata yang diterjemahkan oleh LAI
(Lembaga Alkitab Indonesia) sebagai “kasih atau karunia”.
Namun sebelum melihat tulisan Paulus secara menyeluruh
dalam tulisan ini akan melihat bagaimana sosok Perjanjian baru
dan pengaruh Karisma dalam kehidupannya.
10.2.1. Yesus Kristus dan Karisma
Hampir sama dengan kasus dalam perjanjian lama
khususnya saat raja-raja jadi Yesus Kristus semacam
kesinambungan dari tradisi bangsa Israel. Dimana dalam kasus
Yesus Kristus kelahiran Yesus digambarkan sebagai bagian dari
kuasa Roh Tuhan dalam Lukas 1:35 “Jawab malaikat itu
kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah
Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah”. Yesus
juga bertumbuh dengan Hikmat sebuah Karisma yang juga
dimiliki oleh Salomo Lukas 2:40 “Anak itu bertambah besar dan
menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padaNya.”
Begitu juga saat dimana Yesus Kristus memulai
pelayanannya, penulis Injil sinioptik juga menekankan aspek
Roh Tuhan, dimana turunnya Roh Tuhan saat Yesus dibaptis
(Matius 3:16-17, Markus 1:9-11, Lukas 3:21-22) dan tentu saja
yang sangat menarik adalah bagaimana Yesus tentang Missi
pembebasan dengan mengutip Yesaya 61:1,2 “Roh Tuhan ada
padaku....”(Lukas 4:18-19). Yesus juga memiliki Karunia
(kharis) seperti yang Ia perintahkan kepada para murid untuk
sampaikan pada Yohanes pembaptis dalam Lukas 7:22
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....."Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu
lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh
berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang
mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar
baik.
Yesus juga sebagai sebuah pembaharu dalam tatanan
sosial masyarakat Yahudi yang mapan dari segi agama, sistem
keagamaan Yahudi yang kaku di kritik oleh Yesus yang ia
anggap bukanlah sebuah lembaga Ilahi yang mutlak. Dimana
dalam Khotbah di bukit Matius 5:7-20 Yesus ingin menegaskan
bahwa Ia tidak datang untuk merombak tetapi menggenapi
hukum Taurat. Frase yang digunakan Yesus dalam Matius 5:2044 adalah “ada tertulis...” dan dilanjutkan dengan “Aku berkata
kepadamu....” menyimbolkan ia tidak mewakili Taurat tetapi
mewakili kehendak Allah sendiri.
10.2.2. Rasul
Gerakan masif para pengikut Yesus atau para Rasul
justru terjadi setelah kematian dan kebangkitannya. Dimana
dalam peristiwa Pantekosta yang merupakan peristiwa yang
menjadi titik awal yang sangat penting dalam tradisi Kristiani,
dimana adanya kesinambungan dengan Perjanjian Lama dan
peristiwa peristiwa baptisan Kristus dalam Perjanjian Baru,
dimana Roh Tuhan disini disimbolkan dengan lidah api dalam
Kisah Rasul 1:8. D Gutrie menyebutnya dengan peristiwa yang
terjadi hanya sekali dalam sejarah gereja, dimana Roh Tuhan
berkarya sempanjang masa namun jemaat tidak selalu
membutuhkan peristiwa-peristiwa luar biasa.58 Petrus
menafsirkan peristiwa pantekosta sebagai sebagai penggenapan
58

D. Gutrie, Teologi Perjanjian Baru 2 (Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1993), 170.
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dari nubuat Yoel (Yoel 2:28) yang ia sampaikan dalam Kisah
Rasul 2:16-21. Dimana yang Petrus ingin menekankan bahwa
mereka adalah sebuah kesinambungan dari akar serta
kebudayaan Israel masa lampau.
Rasul Paulus yang awalnya adalah seorang
penindasKekristenan yang kemudian berbalik menjadi pekabar
Injil Kristus, dan memang yang banyak menggunakan istilah
Karisma justru adalah Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya,
seperti dalam :
Roma 12:6.59
6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada
kita: Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita
melakukannya sesuai dengan iman kita.
6 ετονηες δε χαρισματα καηα ηην ταριν ηην δοθειζαν ημιν
διαθορα ειηε προθηηειαν καηα ηην αναλογιαν ηης πιζηεως
6 ekhontes de kharismata kata tin kharin tin dothisan imin
diaphora ite prophitian kata tin analoyian tis pisteos
2 Korintus 12:9.60
9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih
karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku.
9 και ειρηκεν μοι αρκει ζοι η χαρις μοσ η γαρ δσναμις
μοσ εν αζθενεια ηελειοσηαι ηδιζηα οσν μαλλον
59

Hasan Sutanto, Perjanjian Baru Intralinear Yunani-Indonesia dan
Konkordansi Perjanjian Baru Jilid I (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia,
2003), 863.
60
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καστηζομαι εν ηαις αζθενειαις μοσ ινα επιζκηνωζη επ
εμε η δσναμις ηοσ τριζηοσ
9 kai eiriken moi arkei soi i charis mou i gar dynamis mou
en astheneia teleioutai idista oun mallon kafchisomai en
tais astheneiais mou ina episkinosi ep eme i dynamis tou
christou
Efesus 4:7.61
7 Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan
kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
7 ενι δε εκαζηω ημων εδοθη η χαρις καηα ηο μεηρον ηης
δωρεας ηοσ τριζηοσ
7 eni de ekasto imon edothi i charis kata to metron tis
doreas tou christou
Dilain pihak Rasul Petrus juga menggunakan kata Karisma
dalam tulisanya
1 Petrus 4:10.62
10 Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan
karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai
pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
10 εκαζηος καθως ελαβεν χαρισμα εις εασηοσς ασηο
διακονοσνηες ως καλοι οικονομοι ποικιλης ταριηος θεοσ
10 ekastos kathos elaven charisma eis eaftous afto
diakonountes os kaloi oikonomoi poikilis charitos theou
David L. Bakker, menyebutkan bahwa Rasul Paulus
menekankan bahwa Karisma adalah Karunia Allah jadi bukan
untuk meningkatkan gengsi manusia agar ia dipandang sebagai
61
62

Ibid.,1036.
Ibid.,1234.
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“orang rohani” Karisma adalah anugrah Allah untuk
kepentingan umatnya. 63Merasa “orang rohani” nampaknya
sangat dihindari oleh Rasul Paulus hal tersebut nampaknya
muncul dalam jemaat Korintus yang merupakan efek dari
gerakan Gnostik yang menekankan aspek keunggulan rohani
seperti bahasa lidah, mujizat dan hikmat atau pengetahuan yang
lebih dari orang lain.64 Sesuatu yang nampaknya muncul
kembali dalam gerakan Kristen Pantekostal dan Karismatik yang
menekankan aspek-aspek, seperti karunia bahasa lidah
(Glosolalia), mujizat penyembuhan dll.
11. Karisma dalam Gereja Reformasi
Dalam gerakan reformasi gereja yang dilakukan oleh
Martin Luther sebuah pergumulan dan kegelisahannya yang
pada awalnya memang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan
tempat ia mengajar di fakultas Teologi Wittenberg Jerman.
Yang pada akhirnya menjadi gerekan Reformasi Gereja, hasil
pergumulan tersebut terangkum dalam65:
11.1. Sola gratia, Hanya oleh anugrah Allah, dimana manusia
dibenarkan bukan oleh kesalehannya melainkan oleh
anugrah Allah
12. Sola fide Manusia dibenarkan oleh Iman melewati anugrah
Allah
13. Sola scriptura Hanya oleh Alkitab, sebagai satu-satunya
rujukan orang Kristen.
Dalam Sola Gratia dan Sola Fide kita dapat
menghubungkannya dengan Karisma atau anugrah (gratia) dan
63

D.L Bekker, Roh Dan Kerohanian Dalam Jemaat...,34.
Willi Marxsen, Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis
Terhadap Masalah-Masalanya (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 78-80.
65
BF Drewes, Apa Itu Teologi?: Pengantar ke Dalam Ilmu Teologi
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 45.
64
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iman (fide) dan bersandar kepada kitab Suci (Scriptura),
Merupakan penekanan dalam gerakan reformasi Gereja. Baik
Luther maupun Calvin keduanya bukan lagi imam saat
dikeluarkan dari gereja Katolik Roma, mereka berbicara dan
mengajar sebagai bagian dari orang awam. Jadi bukan lagi atas
kuasa jabatan imamat melainkan mutlak bersandar pada
Karisma dalam mengajar dan memimpin jemaat.66
12. Penutup
Karisma sendiri berakar dari tradisi Kekristenan, dimana
dalam hal ini dalam sejarah Kristen dalam Alkitab Perjanjian
Lama dimana Karisma dipahami sebagai bentuk penyertaan
Allah melalui orang-orang yang Dia pilih baik itu Nabi, HakimHakim dan Raja-Raja Israel yang diurapi, sedangkan dalam
Perjanjian Baru Karisma bukan hanya sekedar penyertaan Allah
dalam sosok tokoh, tatapi maknanya menjadi lebih luas kedalam
“karunia” dimana karunia itu meliputi hal seperti karunia dalam
memimpin jemaat, dalam berkotbah maupun mujizat dll.
Karisma dalam memimpin jemaat nampaknya sangat
terlihat dalam pada era reformasi Gereja,dimana para tokohtokoh reformasi Gereja seperti Martin Luther maupun Yohanes
Calvin adalah tokoh-tokoh yang tidak memiliki jabatan lagi
setelah dipecat dari Gereja Katolik Roma.Sehingga mereka
menekankan aspek Karisma atau anugrah Allah dalam hal
memimpin dan mengajar jemaat. Cikal bakal gereja GKE adalah
Zending yang bertugas mengabarkan injil ke tanah Kalimantan
secara Khusus kepada orang Dayak Maanyan, mereka semua
berlatar belakang kaum awan yang mengandalkan Karisma atau
Karunia penyertaan Tuhan dalam mengabarkan Injil.
66

Benyamin Abednego, Jabatan Gereja Dan Kharisma (Jakarta:BPK
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Gereja GKE sebagai gereja yang tumbuh ditengah
komunitas Dayak Maanyan menyadari bahwa Karisma
kepemimpinan Suta Ono, dapat dijadikan contoh dalam
menjalankan tugasnya, dimana jabatan gereja seperti Pendeta,
Penatua, Diakon dan Pambarita adalah jabatan yang vital dalam
perkembangan Gereja GKE. Karena itu model kepemimpinan
Karismatik yang ada pada diri Suta Ono dapat dijadikan sebagai
model sosok kepemimpinan dalam Gereja GKE, namun juga
dengan menekankan aspek Karisma jabatan bukan kepada
Karisma sosok pribadi.
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