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Menggagas dan Menciptakan Desa Wisata Kandri di Kota Sema-
rang : Sebuah Kerjasama Pemerintah  dengan Masyarakat

Samuel Agus Santosa
adalah mahasiswa Ilmu Pemer-
intahan Universitas Diponegoro 
(Undip). Penulis memiliki mi-
nat kajian seputar pemilu dan 
kelompok rentan. Email : samu-
elagus127@gmail.com

Pariwisata sudah selayaknya menjadi 
perhatian serius di era dewasa ini. Sebab 
pariwisata diramalkan akan menjadi 

sektor penggerak utama perekonomian pada 
abad 21 bersama industri telekomunikasi dan 
teknologi informasi (Juanda dan Rahman, 
2016). Hal tersebut mengihktisarkan bahwa 
pariwisata perlu mendapat perhatian serius 
pemerintah di era yang semakin maju sekarang.

 Keanekaragaman budaya sebenarnya 
adalah salah satu keunggulan yang dapat 
ditawarkan dalam bidang pariwisata. Aspek 
budaya adalah salah satu faktor yang 
mendorong keberhasilan sebuah pariwisata 
dijalankan, sebab budaya yang masih 
terpelihara adalah faktor ikonik yang dapat 
digunakan sebagai dasar keunggulan suatu 
daerah dalam mempromosikan wilayahnya 
sebagai daerah pariwisata. Pemanfaatan nilai-
nilai budaya serta adat istiadat bagi  pariwisata 
merupakan sesuatu yang penting karena 
sekaligus akan menjadi benteng pertahanan 
terhadap fenomena terkikisnya budaya, dari 
masuknya budaya asing atau nilai-nilai yang 
datang dari luar kelompok masyarakat akibat 
arus globalisasi (Marlina, 2017). 

 Pemerintah Kota Semarang dalam hal 
ini telah menangkap pentingnya pariwisata 

sebagai bagian yang turut mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ini 
dibuktikan dengan hadirnya Desa Wisata 
Kandri, sebuah desa wisata yang tergolong 
baru di kota Semarang. Pemerintah Kota 
Semarang menetapkan status Desa  Wisata di 
Kota Semarang yang tercantum dalam Surat 
Keputusan Walikota Semarang Nomor 556 / 407 
Tanggal 22 Desember 2012 Tentang Penetapan 
Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit 
Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo 
Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota 
Semarang. Berdasarkan keputusan kedua dan 
ketiga SK tersebut juga menjelaskan bahwa 
desa wisata pada kelurahan tersebut berbasis 
pada daya tarik alam, budaya, dan kesenian. 

 Konsep desa wisata sendiri menurut 
(Marlina, 2017) adalah suatu kawasan pedesaan 
yang menawarkan keseluruhan suasana yang 
mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 
kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, 
adat istiadat, keseharian. Dari definisi tersebut 
dapat dijelaskan bahwa selain pengembangan 
ekonomi yang dilakukan dari segi pariwisata, 
disisi lain juga menjaga keaslian budaya dan 
kearifan lokal dari daerah yang dijadikan desa 
wisata. Itu artinya konsep kebijakan yang 
digagas, juga secara inheren atau melekat 
dalam menjaga kearifan lokal yang dimiliki 
suatu daerah. 

Proses Terbentuknya Desa Wisata Kandri

 Terbentuknya Desa Wisata Kandri 
bermula dari keinginan yang kuat dari 
masyarakat desa tersebut (Dewani, 2017). 

mailto:samuelagus127@gmail.com
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_ 

Masyarakat rutin melakukan forum-forum 
pertemuan seperti temu RT (Rukun Tetangga), 
RW (Rukun Warga), dan pengajian, hingga 
kemudian melalui forum itulah masyarakat 
memiliki inisiatif untuk menjadikan wilayah 
Kandri menjadi desa wisata. Itu artinya 
untuk wilayah Kandri sendiri, sebenarnya 
masyarakatnya sudah memiliki modal yang 
baik dalam melihat peluang dari adanya sebuah 
desa wisata. 

 Mayoritas penduduk Desa Wisata 
Kandri adalah petani (Juanda dan Rahman, 
2016),  dengan ikatan sosial yang kuat (modal 
sosial). Modal sosial yang dimiliki oleh warga 
Kandri dapat terlihat dari budaya yang 
masih terpelihara dan keikutsertaan warga 
masyarakat di dalamnya. Misalnya (Utina, 2018) 
menjelaskan dalam acara 1bersih deso, nyadran 
kali, dan sesaji rewandha yang dilakukan 
setahun sekali dan biasanya dilakukan di awal 
tahun. Terlihat masyarakat Kandri saling  guyub2 
dan melu nyengkuyung dalam acara event 
tahunan tersebut. Sebuah ikatan sosial yang 
kuat khas masyarakat desa sekaligus budaya 
, hingga kini masih terjalin dengan baik dan 
menjadi objek yang bisa ditawarkan dalam segi 

1  Bersih deso dan nyadran kali adalah dua rang-
kaian acara yang dilakukan di waktu yang sama, dilakukan 
sebagai wujud syukur karena melimpahnya air dan melim-
pahnya panen ataupun hasil di Desa Wisata Kandri. Acara 
ini menjadi event tahunan yang kerap mengundang minat 
wisatawan di luar Kandri untuk datang dan ikut serta di 
dalamnya. Sementara sesaji rewandha adalah mengenang 
napak tilas Sunan Kalijaga saat mencari kayu untuk pem-
bangunan Masjid Agung Demak. Sesaji Rewanda adalah 
upacara memberi hadiah bagi para monyet di Goa Kreo. 

2  Guyub dan melu nyengkuyung adalah budaya 
asli desa. Ikatan batiniah diantara tiap-tiap warga desa 
yang memiliki perasaan saling memiliki terhadap desanya. 
Guyub diartikan sebagai kerukunan antar saling pendu-
duk kampung. Sementara melu nyengkuyung adalah ikut 
mendukung atau ikut ambil bagian dalam mensukseskan 
sebuah acara yang diadakan di kampung, entah itu hajatan 
tetangga ataupun event tahunan yang diadakan di Desa Wi-
sata Kandri

kepariwisataan.  

 Dari uraian singkat diatas dapat ditarik 
satu benang merah bahwa Pemerintah 
Kota Semarang telah menangkap sebuah 
kesempatan untuk menciptakan sebuah 
potensi pariwisata melalui Desa Wisata 
Kandri. Bahwa di era modern sekarang ini 
bidang pariwisata adalah satu hal yang dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
menciptakan lapangan kerja baru. (Marlina, 
2017) menjelaskan bahwa dengan adanya 
desa wisata telah mendorong pertumbuhan 
ekonomi di bidang lainnya, misalnya kuliner 
dan kerajinan tangan. Lebih lanjut disebutkan 
bahwa masyarakat Desa Wisata Kandri sangat 
terbuka dalam menerima kemajuan teknologi 
(Marlina, 2017). Hal tersebut merupakan 
sebuah modal nilai positif bagi desa wisata 
Kandri untuk dapat lebih memajukan desa  
wisata, khususnya dalam hal promosi terkait 
Desa Wisata Kandri.

 Apabila dikaitkan dengan proses 
terbentuknya Desa Wisata Kandri, konsep “co-
creation“ dari (Bason, 2013) yang mewakili 
pandangan khusus tentang keterlibatan warga 
sejak awal yang luas dan holistik. Konsep co-
creation didasarkan pada apa yang disebut 
“ empati profesional” yakni menempatkan 
realitas warga sendiri secara lebih terpusat 
dalam proses kebijakan, bersama dengan 
pengetahuan pemerintah tentang ekspektasi 
dan perilaku warga. Singkatnya,  pemerintah 
harus menangkap dan memahami kehidupan 
warga negara. Oleh karenanya pemerintah 
perlu lebih dekat dengan kehidupan warga 
untuk memahami bagaimana mereka 
melakukan sesuatu, untuk mendesain ulang 
apa yang dilakukan pemerintah.

 Co-creation dapat ditempuh dengan 3 
poin, yakni : 1) Melibatkan lebih banyak orang 
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dalam desain kebijakan; 2) Perlu memahami 
lebih spesifik bagaimana orang menjalani 
hidup mereka apa pengalaman nyata mereka 
secara konkret. Ini adalah cara pengetahuan 
baru yang disebut ‘empati profesional” dan; 3) 
Menggunakan atau mengatur berbagai jenis 
pembuatan kebijakan, atau proses pembuatan 
layanan, yang terinspirasi oleh apa yang 
dilakukan oleh pembuat kebijakan terbaik dan 
secara praktiknya. Proses mendekatkan diri 
dengan masyarakat, terkadang dimungkinkan 
untuk menyusun ulang masalah mendasar. 
Perlu untuk mendorong perilaku dan perilaku 
apa yang terlihat atau mungkin muncul, apa 
yang mendorong motivasi dan, pada akhirnya, 
apa yang mendorong hasil. 

 Selanjutnya dapat dilihat bahwa desa 
wisata Kandri menurut konsep dari (Bason, 
2013) tentang cara menempuh Co-Creation atau 
pelibatan warga sejak awal sudah dilakukan 
di Desa Wisata Kandri. (Rahmawati, Warsono, 
& Hidayat, 2015) menjelaskan bahwa Desa 
Wisata Kandri terbentuk dari masyarakat desa 
yang memiliki keinginan untuk membentuk 
desa wisata atau kampung wisata. Itu artinya 
pemerintah Kota Semarang tidak serta merta 
mencetuskan kebijakan tentang desa wisata ini. 
Melainkan sumber ide atau keinginan tersebut 
berasal dari warga itu sendiri. Itu artinya bahwa 
gagasan atau pelibatan warga sejak awal dalam 
konsep Co-Creation tersebut sudah terpenuhi, 
sebab keinginan masyarakat sendirilah yang 
sebenarnya telah memunculkan kebijakan dari 
pemerintah dalam menggagas dan mencipta 
desa wisata kandri.

 Selanjutnya  (Jannati, Ramadhan, & 
Pertiwi, 2020) menjelaskan bahwa kearifan 
lokal atau local wisdom dari Kandri tetap 
dipertahankan. Hal ini dapat dilihat bahwa 
kearifan lokal, yakni mayoritas masyarakat 

Kandri sebagai petani tetap dipertahankan dan 
menjadi keuntungan dari segi pariwisata. Hal 
ini menjadikan rasa kepemilikan kolektif dan 
linkage dari apa yang digagas oleh pemerintah 
sejalan dengan budaya asli Desa Wisata Kandri. 
Kebijakan Desa Wisata Kandri tidak serta merta 
menghilangkan budaya asli kandri, melainkan 
secara ajeg juga menjaga kearifan lokal itu 
sendiri dan dimanfaatkan sebagai keunggulan 
dari bidang pariwisata. 

 Buah dari kerjasama pemerintah kota 
Semarang dan masyarakat kandri dapat dilihat 
misalnya dari penghargaan yang diterima oleh 
desa wisata kandri baru-baru ini. Yaitu Harapan 
3 pada Trisakti Tourism Award dari DPP PDI 
Perjuangan Kategori Desa Wisata Alam (Ashadi, 
P, 2021) dan Desa Wisata Berkelanjutan dari 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
atau Kemenparekraf (Maskur, F, 2021).

 Selanjutnya hal yang menunjukkan 
manfaat dari kebijakan menggagas dan 
mencipta Desa Wisata Kandri adalah terkait 
kemunculan roda ekonomi baru sebagai bagian 
dari adanya desa wisata. Perubahan pra dan 
pasca adanya desa  wisata Kandri dapat dilihat 
misalnya adanya perkembangan roda ekonomi 
baru yang muncul selain kegiatan pariwisata 
itu sendiri. 

 Rahdriawan (2014) menjelaskan bahwa 
adanya kegiatan pariwisata telah mendorong 
kegiatan ekonomi lain yakni dengan penyewaan 
homestay bagi wisatawan. Homestay yang 
ada di Kandri dikembangkan dengan konsep 
pengalaman kehidupan masyarakat lokal.
Adanya homestay ini memberikan kesempatan 
wisatawan berinteraksi secara intens dengan 
masyarakat Desa Wisata Kandri. Sehingga para 
wisatawan mendapatkan pengalaman riil dari 
kegiatan wisata dalam kehidupan sehari-hari di 
di Desa Wisata Kandri. 
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 Pada akhirnya dapat dilihat bahwa apa 
yang dilakukan pemerintah kota Semarang 
dalam menggagas dan mencipta desa wisata 
Kandri adalah sebuah langkah jitu untuk 
menggerakan roda ekonomi, sekaligus 
menciptakan lapangan pekerjaan baru di 
bidang pariwisata dengan tetap menjaga 
budaya asli setempat. Kebijakan pembentukan 
dan pengembangan Desa Wisata Kandri lahir 
dari keselarasan ide antara masyarakat Kandri 
yang berjalin kelindan dengan apa yang 
dilakukan Pemerintah Kota Semarang.  

 Di samping itu kebijakan dalam hal 
ini  menggagas dan menciptakan Desa Wisata 
Kandri adalah mempertahankan kearifan lokal 
atau local wisdom masyarakat yang wilayahnya 
dijadikan desa wisata. Kebijakan untuk 
menciptakan Desa Wisata Kandri juga dibarengi 
dengan usaha untuk menjaga kearifan lokal.

 Apa yang terjadi di Kandri dalam konsep 
Co-Creation telah dilakukan dan dinyatakan 
secara tegas. Sebab ide dan gagasan desa 
wisata Kandri muncul sendiri dari kolektifitas 
masyarakatnya, kemudian ide tersebut direspon 
dengan baik oleh pemerintah. Sehingga publik 
sebagai bagian dari awal muncul ide desa 
wisata tersebut memiliki ketertarikan akan 
keberjalanan Desa Wisata Kandri ini. Itu artinya 
kebijakan menggagas dan menciptakan Desa 
Wisata Kandri telah melalui proses bottom-up 
dan menghasilkan beberapa manfaat utamanya 
bagi warga masyarakat Kandri. (Editor  : Dicky 
Rachmawan)
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Andita Putri Ramadhania
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Kenapa sih Nussa gak pernah dapetin yang, 
Nussa, mau? kalimat ini terus terngiang-
ngiang dibenak saya ketika selesai 

menonton film animasi Nussa. Film yang baru 
dirilis pada 14 Oktober 2021 ini diadaptasi 
dari serial kartun (TIM CNN, 2021).  Film ini 
memberikan nilai moral yang sangat mendalam 
baik untuk orangtua maupun anak-anak. Saya, 
sendiri menangis ketika menonton film ini. Film 
yang mengajarkan saya untuk lebih bersabar 
dan menahan diri, serta yang lebih penting 
adalah mampu bekerjasama dan berkolaborasi 
untuk mencapai satu tujuan. Proses Kerjasama 
dan kolaborasi ini tergambar ketika Nussa 
dan Joni terpilih mewakili sekolahnya untuk 
mengikuti kompetisi Ramadan Science Fair. Pada 
kompetisi ini Nussa dan Joni memperlihatkan 
cara kerja dari roket yang sudah mereka 
kembangkan. 

 Selama proses pembuatan roket 
yang akan dilombakan Nussa dan Joni saling 
memberikan bantuan dalam mencari barang-
barang bekas di toko milik Pak Ucok untuk 
merakit roket yang akan diluncurkan pada 
kompetisi Ramadan Science Fair. Selain Pak 
Ucok yang menyediakan barang-barang 
bekas, peran orantua terutama ayah Nussa 
dan teman-temannya juga sangat membantu 
dalam kompetisi Ramadan Science Fair. Dalam 

film digambarkan ayah Nussa membelikan 
dynamo baru agar Nussa bisa melakukan uji 
coba sebelum tampil di kompetisi Ramadan 
Science Fair. Kemudian, peran Abdul sebagai 
teman Nussa ia merelakan sepedanya 
dimodifikasi sebagai mesin pengerak roket 
Nussa untuk lomba Science Fair tingkat sekolah, 
dan yang tak kalah penting adalah peran 
Umma dan Rara sebagai ibu dan adik yang 
selalu mendukung Nussa dalam segala kondisi 
yang dihadapi. Sedangkan, untuk Joni karakter 
Bibi Mur merupakan sumber dukungan yang 
sangat berarti baginya, karena Bibi Mur selalu 
memberikan apresiasi untuk pencapian Joni 
yang seharusnya di dapatkan dari orangtuanya.

 Pada konteks kehidupan sehari-hari, 
ilustrasi di atas merupakan pengejawantahan 
dari bentuk crowdsourcing yang merupakan 
bagian dari budaya populer. Crowdsourcing 
merupakan proses yang melibatkan ‘kerumunan’ 
atau kelompok untuk tujuan bersama, yang 
seringkali berbentuk inovasi, pemecahan 
masalah, atau efisiensi. Crowdsourcing juga 
merupakan proses yang menyentuh individu 
atau kelompok, untuk bersedia bekerja tanpa 
dibayar atau tidak dibayar demi kepentingan 
bersama untuk membawa hasil yang meningkat 
kuat melalui tindakan atau kegiatan yang 
dilakukan (Crowdsourcing, 2021). Terjadinya, 
crowdsourcing ini karena adanya teknologi 
baru, media sosial dan web 2.0, bentuk lain 
dari crowdsourcing ini adalah komunitas 
yang dipromosikan oleh organisasi, untuk 
menanggapi aktivitas yang dipromosikan 
oleh organisasi, dan mereka termotivasi untuk 
merespons karena berbagai alasan (Braham, 
2013). 

 Braham (2013) dalam bukunya 
menjelaskan terdapat 4 sumber utama dari 
crowdsourcing, yang dirangkum menurut ahli 
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yang telah menerbitkan topik tersebut: 1) 
Sebuah organisasi yang memiliki tugas yang 
perlu dilakukan, dalam film Nussa sumber ini 
tercemin dari peran Sekolah sebagai tempat 
untuk mengeksplor minat dan tumbuh 
kembang Nussa dan teman-temannya; 2) 
Komunitas (kerumunan) yang bersedia 
melakukan tugas secara sukarela, sumber 
ini tercemin dari Bang Ucok yang bersedia 
tokonya dijadikan sebagai markas Nussa 
untuk merakit roketnya, dan Babe Jaelani 
yang selalu siap membuka pintu laboratorium 
untuk Nussa dan Joni agar bisa melakukan 
eksperimen dengan roketnya; 3) Lingkungan 
yang memungkinkan aktivitas berlangsung 
dan komunitas berinteraksi dengan organisasi; 
dan 4) Saling menguntungkan bagi organisasi 
dan masyarakat. Kedua sumber tersebut 
digambarkan dalam kompetisi Ramadan 
Science Fair yang melibatkan berbagai pihak 
sekolah, dan memberikan dampak positif untuk 
pengembangan minat untuk anak yang sebaya 
dengan Nussa dan Joni. 

 Konsep crowdsourcing jika dikaitkan 
dengan masyarakat Indonesia pada konteks 
pandemi Covid-19 juga sangat terlihat 
yang terimplementasi dalam website 
wargabantuwarga.com. Website tersebut 
diiniasi oleh Faiz Ghifari, Muhammad Alfatih 
Timur, dan Ainun Najib yang berperan sebagai 
help center yang menyediakan informasi kontak 
penting, akses fasilitas hingga alat kesehatan, 
serta informasi yang disediakan berbasis per 
daerah atau provinsi dan penyediaan saluran 
telepon dalam bentuk hotline. wargabantu.com 
ini yang penulis lihat berperan memudahkan 
masyarakat di Indonesia dalam mencari 
informasi terkait layanan kesehatan (Tobing 
2021).

 Keempat sumber utama yang telah 

dijelaskan sebelumnya menjadikan interaksi 
antara kerumunan dan organisasi sangat penting 
untuk crowdsourcing karena memastikan hasil 
yang saling menguntungkan yang mungkin 
tidak akan ada tanpa upaya bersama dari pihak-
pihak yang terlibat di dalamnya. Pada intinya 
crowdsourcing merupakan modal sosial yang 
dapat berperan untuk memenuhi suatu tujuan 
atau peran tertentu di dalam masyarakat. 
Lebih lanjut crowdsourcing juga mendukung 
terciptanya inovasi di dalam suatu aktivitas 
bersama di dalam komunitas untuk mencapai 
tujuan bersama (Hargrave 2021).

 Pada sisi lainnya, terdapat pesan moral 
yang saya dapatkan ketika selesai menonton 
film animasi Nussa. Pesan moral tersebut adalah 
pengabaian atau kurangnya apresiasi orang tua 
terhadap pencapaian anak. Pesan ini tergambar 
jelas ketika Joni berhasil mengalahkan 
Nussa yang notabene-nya merupakan 
juara bertahan pada science fair di sekolah, 
dan memperlihatkan piala yang telah Joni 
menangkan kepada orangtuanya. Akan tetapi, 
respon orangtua Joni mengganggap piala itu 
sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Bahkan, 
ketika Joni meminta kedua orangtuanya untuk 
melihat pialanya mereka tidak merespon dan 
tetap sibuk memainkan gawainnya, dan malah 
meminta bibi Mur untuk mengurus piala Joni. 

 Disadari atau tidak disadari perilaku yang 
ditunjukkan oleh kedua orang tua Joni dalam 
film Nussa mungkin seringkali kita temui atau 
berada di sekitar kita. Hal tersebut dinamakan 
dengan pola asuh yang mengabaikan 
(neglecting), pola asuh ini dicirikan dengan tida 
banyak menuntut, respons yang rendah, dan 
komunikasi yang sangat sedikit (Cherry, 2020). 
Salah satu contoh dari perilaku mengabaikan 
ini adalah ketika anak menangis orang tuanya 
cepat-cepat memberikan gawai agar tidak 
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menangis lagi, atau memberikan tontonan 
Youtube sepanjang hari kepada anak agar 
orang tua tidak merasa terganggu ketika 
anaknya rewel. Padahal yang dibutuhkan anak 
ketika menangis dan rewel adalah kehadiran 
orang tua untuk bisa menenangkan perasaan, 
melakukan validasi apa yang sang anak rasakan, 
dan bertanya mengapa sang anak menangis 
dan rewel. 

 Pola asuh yang demikan dan terus 
berlanjut memiliki dampak yang sangat besar 
terhadap tumbuh kembang anak. Pada film 
Nussa hal tersebut tergambar dari karakter Joni 
yang merasa kesepian dan memiliki kesulitan 
dalam bergaul dengan teman sebayanya. 
Karakter Joni digambarkan memiliki latar 
belakang dari keluarga yang memiliki 
kemampuan ekonomi lebih dari pada teman-
temannya, namun Joni tidak memiliki teman 
akrab sebelum terjebak bersama Nussa di 
laboratorium sekolah. Setelah kejadian itu, Joni 
dan Nussa menjadi teman akrab dan bersama-
sama membuat roket dengan versi mereka 
masing-masing.

 Pada intinya, film Nussa mengajarkan 
saya beberapa hal yaitu bekerja sama atau 
berkolaborasi yang bisa membuka peluang 
untuk lebih bergerak cepat sekaligus 
memberikan manfaat, dan pola asuh terhadap 
anak yang perlu kita perhatikan khususnya bagi 
para orang tua yang ternyata memiliki dampak 
besar terhadap tumbuh kembang anak, terlebih 
dalam aspek psikososial.
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Kasus-kasus perampasan tanah adat 
semakin marak terjadi dalam beberapa 
tahun terakhir ini di Indonesia. Baru-baru 

ini saja misalnya ramai kabar soal ditangkapnya 
kepala desa Kinipan di Kalimantan Tengah, 
warga Marafenfen di Malaku yang berusaha 
mempertahankan tanah adatnya, dan tindakan 
represif TNI AD terhadap masyarakat adat di 
Sikka, Nusa Tenggara Timur, saat berusaha 
mempertahankan tanahnya. Berita-berita 
serupa dapat ditemukan diberbagai media 
nasional dan laman resmi Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN) (Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), n.d.). Berbagai konflik lahan 
adat ini hampir semuanya selalu menempatkan 
masyarakat adat dan penganut agama leluhur 
dalam posisi yang tidak menguntungkan, 
bahkan cenderung ditekan. 

 Masyarakat adat sedemikian keras 
mempertahankan tanah mereka karena alam 
memang sangat signifikan dalam sistem adat 
dan kepercayaan mereka. Alam adalah bagian 
penting dalam kehidupan keberagamaan 
mereka. Namun, kasus-kasus ini hampir tidak 

pernah direkognisi sebagai pelanggaran 
terhadap kebebasan beragama. Hal ini terkait 
erat dengan sejarah panjang eksklusi dan 
diskrimansi yang mereka alami akibat politik 
agama dan paradigma agama dominan yang 
tidak mampu memahami religiusitas mereka 
(Maarif, 2016, 2017, 2019). Agama dan religion 
dalam sejarahnya telah dikonstruksi sedemikian 
rupa sehingga kelompok masyarakat seperti 
masyarakat adat dan penganut agama leluhur 
tidak dapat direkognisi sebagai agama 
(Masuzawa, 2005; Picard, 2011; Smith, 1964). Di 
Indonesia misalnya, penyebutan agama leluhur 
sebagai ‘kepercayaan’ diantaranya disebabkan 
oleh keengganan untuk mengakui mereka 
sebagai ‘agama’ yang setara dengan Konghucu, 
Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam.

 Narasi-narasi modernisasi dan 
pemberadaban yang menganggap mereka 
animis, primtif, dan anti kemajuan juga ikut 
memperkuat hegemoni ini (Blok & Torben, 2011; 
Cox, 2007; King, 2001). Dalam kaitannya dengan 
konflik tanah adat, paradigma yang umum 
mengenai agama tidak mampu memahami 
bagaimana alam bisa menjadi bagian signikan 
dari suatu bentuk keberagamaan. Oleh sebab 
itu bagaimana mungkin kasus yang berkaitan 
dengan tanah disangkut-pautkan dengan 
kebebasan beragama.

 Kasus-kasus serupa bukan hanya terjadi 
di Indonesia. Pola eksklusi dan misrekognisi 
terhadap masyarakat adat dan penganut agama 
leluhur juga terjadi di berbagai negara-negara 
Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kajian-
kajian mengenai tereksklusinya masyarakat 
adat dan agama leluhur dari konseptualisasi 
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‘agama’ dan inheren dengan itu ‘kebebasan 
beragama’ cukup progresif dilakukan di 
Amerika dan Kanada. Tisa Wenger misalnya 
meneliti tentang bagaimana konsep agama 
terlalu sempit untuk dapat mengakomodir 
kehidupan keberagamaan suku Pueblo Indian. 
Alih-alih menjadi alat politik untuk keadilan, 
kebebasan beragama justru memaksa suku 
Pueblo melakukan negosiasi-negosiasi 
identitas tertentu agar fit in dengan konsep 
tersebut (Wenger, 2009). Sejalan dengan itu 
McNally (2020) dan Shrubsole (2019) juga 
mengargumentasikan ‘kebebasan beragama’ 
sebagai sebuah ketidakmungkinan bagi 
masyarakat adat dan penganut agama leluhur 
sehingga mereka harus mencari cara dengan 
perangkat-perangkat hukum dan HAM yang 
lain untuk mengakses hak mereka termasuk 
mempertahankan alam. Singkatnya, jika 
status mereka sebagai agama saja masih 
dipertanyakan, bagaimana kebebasan 
beragama bisa dijaminkan kepada mereka?

 Shrubsole (2019) bukanlah satu-satunya 
yang melihat kebebasan beragama bagi 
masyarakat adat dan penganut agama leluhur 
sebagai sebuah ketidakmungkinan. Jauh 
sebelum itu, Sullivan (2005) telah menegaskan 
hal tersebut melalui bukunya yang berjudul 
the Impossibility of Religious Freedom. Elisabeth 
Hurd (2015) juga melihat hal yang sama dan 
bahkan mengajak kita untuk melampaui 
kebebasan beragama yang konseptualisasinya 
dianggap terlalu sempit dan implementasinya 
sebenarnya tidak lain adalah sebagai alat politik 
global. Pada tahun 2015 bahkan dilakukan 
suatu proyek bersama dimana para akademisi 
membedah kebebasan beragama dari berbagai 
macam sudut pandang dan menghasilkan buku 
yang berjudul The Politics of Religious Freedom 
(Sullivan et al., 2015).

 Pada gilirannya, Arvind Sharma (2011) 
juga melihat kebebasan beragama sebagai 
suatu konsep yang problematis. Namun ia 
memberi ruang bagi kemungkinan untuk 
pergeseran paradigma dalam konseptualisasi 
kebebasan beragama mengingat bahwa 
paradigma mengenai ‘agama’ itu sendiri juga 
sudah mulai terbuka. Pada kesimpulannya, 
kajian-kajian mengenai kebebasan beragama 
melihat konsep tersebut secara pesimis karena 
segudang persoalan di dalamnya, apalagi jika 
dikaitkan dengan kompleksitas paradigma 
dan praktik beragama masyarakat adat dan 
penganut agama leluhur yang sangat distinctive.

 Lalu bagaimana sebenarnya kita 
dapat memahami paradigma dan praktik 
keberagaman masyarakat adat dan penganut 
agama leluhur itu? Mengapa alam signifikan 
dalam religiusitas mereka? Hal ini dapat 
dipahami dengan cara menggeser paradigma 
kita dari yang eksklusif ke yang lebih inklusif 
(Maarif et al., 2019). Dalam paradigma agama 
dominan ditemukan, agama dipahami sebagai 
yang berkaitan dengan hubungan manusia 
dan Tuhan. Sementara hubungan manusia 
dan alam cenderung dipahami sebagai 
hubungan subyek-obyek. Alam dilihat sebagai 
yang keberadaannya adalah semata untuk 
kepentingan manusia. Dalam kehidupan 
beragama, alam tidak begitu signifikan. 
Namun, dalam paradigma agama leluhur, 
hubungan manusia dan alam adalah hubungan 
subyek-subyek. Karena itu, kosmologi mereka 
disebut intersubyektif. Dalam hal ini, agama 
bagi mereka bukan hanya identik dengan 
hubungan manusia dan Tuhan, tetapi juga 
dengan alam. Alam dilihat sebagai subyek 
penting karena ia telah memberi banyak pada 
manusia (Maarif, 2019). Dalam adat beberapa 
agama leluhur, alam disebut sebagai ‘ibu bumi’ 
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karena telah menghidupi manusia. Dengan 
demikian, manusia juga mesti merawat bumi. 
Dalam hubungan intersubyektif inilah manusia 
menghayati keberagamaannya. Keintiman 
mereka dengan alam adalah bagian penting 
dari religiusitas mereka. Artinya merebut alam 
mereka sama dengan melanggar kebebasan 
beragama mereka.

 Begitu signifikannya alam bagi 
masyarakat adat dan penganut agama leluhur 
mengimplikasikan bahwa seharusnya kasus-
kasus perampasan tanah adat dihitung sebagai 
pelanggaran terhadap kebebasan beragama. 
Bagi mereka, kehilangan tanah bukan sekedar 
soal kehilangan property, karena tanah adalah 
subyek yang pada dirinya sendiri memiliki 
nilai. Paradigma yang demikian membuat 
agama leluhur menjadi garda terdepan saat 
ini dalam preservasi lingkungan. Kontribusi 
mereka dalam menghadapi krisis ekologis yang 
mengglobal diakui dunia (Northcott, 2021). 
Di sisi lain signifikansi alam dalam religiusitas 
mereka juga memberi ruang bagi ‘kebebasan 
beragama’ -yang telah dianggap problematis 
dan tidak mungkin- untuk menjadi alat inklusi 
bagi mereka. Kebebasan beragama sebagai 
suatu hak asasi manusia tidak dapat direduksi 
kepada hak atas lingkungan hidup misalnya 
(Bielefeldt & Wiener, 2020). 

 Kebebasan beragama memang 
problematis, namun ia juga belum selesai. 
Artinya ia masih bisa direkonstruksi untuk 
memperluas cakupannya sehingga masyarakat 
adat dan penganut agama leluhur bersama 
dengan religiusitas mereka yang ‘ekologis’ 
dapat diakomodir dalam konseptualisasi 
dan implementasi kebebasan beragama. 
Bagi mereka menjadi religius dan menjadi 
ekologis tak terpisahkan, maka ‘kebebasan 
beragama’ yang merupakan hak asasi ‘manusia’ 

harusnya juga dijaminkan kepada mereka demi 
komitmen kemanusiaan itu sendiri.
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Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di 
Panajam Passer di bumi Kalimantan 
Timur, sebagai upaya pemerataan 

pembangunan dan untuk menjaga 
keseimbangan distribusi penduduk di pulau 
Jawa dan Luar Jawa. Telah sejak lama Bung Karno 
melihat ketidakseimbangan pembangunan 
antara Jawa dan Luar Jawa, maka bercita-cita 
memindahkan IKN ke luar Jawa. Cita-cita Bung 
Karno terealisasi melalui Presiden Joko Widodo 
yang mulai melakukan pembangunan IKN baru 
di Kaltim.

 Secara sosiologis kita harus 
mengantisipasi dan membuat strategi agar 
IKN Baru yang dibangun dengan biaya mahal 
(Rp.466 T) ke depan tidak menjadi kota 
yang mati dan membusuk (decay). Menurut 
Bappenas, anggaran pembangunan IKN 
berasal dari tiga sumber.  Pertama, sebanyak 
19,2 persen dana berasal dari APBN atau 
sekitar Rp 89,4 triliun. Dana ini akan digunakan 
untuk membangun infrastruktur dasar, istana 
negara, gedung TNI dan Polri, perumahan 
ASN, TNI dan Polri, pembebasan lahan, lahan 
hijau terbuka dan markas TNI. Kedua, sebesar 
54,4 persen dana akan berasal dari skema 

KPBU, atau sekitar Rp 253,4 triliun. Dana ini 
dialokasikan untuk pembangunan gedung 
eksekutif, legislatif, yudikatif (seperti gedung 
DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial 
dan lainnya). Pembangunan infrastruktur yang 
tidak tertutupi oleh dana APBN, seperti sarana 
kesehatan dan pendidikan, museum serta 
fasilitas pendukung akan berasal dari sumber 
ketiga sebesar, 26,4 persen kira-kira Rp 123,2 
triliun. yakni berasal dari dana swasta. Dana 
dari pihak swasta juga akan digunakan untuk 
membangun perumahan umum, sains-techno 
park, jalan tol, bandara, pelabuhan, mall dan 
MICE (Meeting, Incentive, Convention, and 
Exhibition). 

Kota Yang Membusuk

 Kota yang membusuk (decay city), terjadi 
akibat dari kerusakan kota dan menyebabkan 
kematian kota serta masyarakatnya. Secara 
sosiologis hal ini disebabkan oleh beragam hal, 
salah satunya karena proses deindustrialisasi. 
Deindustrialisasi yang mengakibatkan 
pembusukan kota, misalnya terjadi di kota 
Karawang, Jawa Barat, dimana pusat-pusat 
industri terbengkalai, dan secara perlahan 
mulai ditinggalkan para pengusaha dan 
buruhnya. Pengembangan wilayah industri 
dipindah dari Karawang ke Batang dan Kendal, 
Jawa Tengah. Pada awalnya, kota Karawang 
termasuk kawasan industri yang sangat maju 
dan berkembang, sehingga mampu membayar 
upah tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Sejak 
isu kepindahan Kawasan industri ke Batang, 
Jawa Tengah, yang hanya bisa bertahan di 
Karawang adalah industri yang memiliki 
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nilai tambah yang tinggi, dan produktivitas 
yang tinggi. Pada awalnya, kota Kerawang 
merupakan lumbung pangan yang didukung 
oleh pertanian, namun menjelma menjadi kota 
industri sehingga urbanisasi menjadi marak dan 
tuntutan upah buruh menjadi sangat tinggi. 
Klasifikasi industri yang ada di sana, mulai dari 
industri hi-tech hingga industri padat karya 
(seperti garmen) dengan jumlah buruh telah 
melebihi angka 240 ribu pekerja dan pencari 
kerja yang terus meningkat. Kota Karawang 
setelah mengalami deindrustiliasisasi jika tidak 
memilih strategi kembali ke pertanian, akan 
menjadi kota yang membusuk.

 Sejak dekade 1970-an dan 1980-an, 
pembusukan perkotaan telah terjadi di kota-
kota di dunia Barat, terutama di Amerika Utara 
dan sebagian Eropa (kebanyakan Inggris 
dan Prancis).   Di benua lain, pembusukan 
perkotaan terutama terjadi di daerah kumuh 
di pinggiran kota metropolitan, sementara 
pusat kota  mempertahankan nilai real estate 
yang tinggi dan mempertahankan populasi 
yang terus meningkat. Pembusukan kota 
juga cenderung terjadi di kota-kota ini sering 
mengalami penerbangan populasi ke pinggiran 
kota (daerah suburb) dan ke kota-kota komuter. 
Selain faktor deindustrialisasi, juga faktor 
lainnya seperti: depopulasi, deurbanisasi dan 
adanya restrukturisasi ekonomi, bangunan yang 
ditinggalkan, pengangguran penduduk lokal 
yang tinggi, peningkatan kemiskinan, standar 
dan kualitas hidup yang rendah, maraknya 
kejahatan dan kriminalitas, peningkatan polusi 
udara, serta pemandangan kota yang sepi 
membuat kota-kota itu ditinggalkan secara 
perlahan, sehingga kota-kota itu menjadi kota 
mati dan mengalami pembusukan.  

 Pembusukan kota juga diakibatkan oleh 
sumber daya alam yang dieksploitasi melebihi 

ambang batas untuk memenuhi hajat hidup, 
sementara aspek sosial kurang mendapat 
perhatian sehingga kemiskinan kian merebak, 
dan berdampak pada rusaknya ekologi. Banyak 
kota-kota di Indonesia yang pada awalnya 
menjanjikan kemakmuran ekonomi, kini telah 
bergeser menjadi kawasan tidak layak hidup. 
Seperti yang dikatakan oleh Eko Budihardjo 
(1999:5), bahwa “kita saat ini sedang bersama-
sama melakukan bunuh diri ekologis (ecological 
suicide)”. Sebagaimana Henri Lefebvre dalam 
Goonewardena (2008) menjelaskan, bahwa 
sesungguhnya tidak ada ruang (kota) yang 
sepenuhnya “ideal”, karena ruang itu sendiri 
secara spasial dalam masyarakat kapitalis 
modern merupakan arena pertarungan yang 
tidak akan pernah selesai diperebutkan. 
Semua pihak yang berkepentingan akan terus 
berusaha mencari cara untuk mendominasi 
pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang 
kota, dan mereproduksi segala pengetahuan 
untuk mempertahankan hegemoni mereka 
atas pemanfaatan ruang kota tersebut. 

 Dengan kata lain, ruang bersama 
(common space) akan selalu menyesuaikan 
dengan kepentingan kapital dalam rangka 
menjamin relasi atau hubungan produksi 
dan reproduksi yang bersifat kapitalistik. 
Dalam pengertian ini, produksi ruang secara 
spasial akan mempengaruhi mentalitas para 
penghuninya sehingga menciptakan apa yang 
disebut oleh Henri Lefebvre sebagai ancaman 
atas produksi ruang sosial, yakni relasi produksi 
antara ruang secara spatial dengan masyarakat. 
Pada masyarakat modern, produksi ruang 
(baik secara spasial maupun secara sosial) erat 
kaitannya dengan perkembangan “mode of 
production”, di mana produksi pengetahuan 
mengenai ruang merupakan refleksi atas relasi 
keduanya. Konstruksi atas ruang merupakan 
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hal yang bersifat esensial dalam perkembangan 
kapitalisme, siapa yang menguasai ruang spatial 
dia juga akan menguasai ruang sosial: “Space is 
real in the same sense that commodities are real 
since (social) space is a (social) product” (Lefebvre 
2000:26). Pada posisi ini ruang-ruang kota akan 
dikuasai kelompok the have, dan sebagian 
wilayah kota dikuasai oleh kelompok miskin, 
yang tidak memiliki akses ke pelayanan kota. 
Permukiman kelompok miskin dibiarkan 
menjadi kumuh dan membusuk. Terlebih 
ketika proses pemiskinan ini beriringan dengan 
proses deindustrialisasi.

 Solusinya, untuk menghindari 
pembusukan kota, revolusi urban  harus digagas 
menjadi suatu gerakan sosial dan Lefebvre 
seperti dikutip indoprogress menganjurkan 
pentingnya “Pedagogi Ruang dan Waktu” 
(The pedaegogy of Space and Time). Pedagogi, 
menurut Lefebvre, bukan hanya sekadar 
pendidikan atau pengajaran, melainkan juga 
metode mempraktikkannya. Pedagogi di 
sini mengaitkan aspek pemahaman secara 
teoretis sekaligus bagaimana pengetahuan 
dipraktikkan secara langsung agar berdampak 
terhadap perubahan sosial dalam masyarakat 
(Pamungkas, 2016). Konsep pedagogi ruang 
dan waktu berkaitan dengan bagaimana kita 
dapat mereproduksi pengetahuan untuk 
melawan hegemoni ilmu pengetahuan atas 
produksi ruang yang hanya menempatkan 
ruang secara spasial hanya sebagai “obyek” 
dan komoditas kapitalisme (Pamungkas, 
2016). Dengan kata lain, menurut Lefebvre 
dalam Pamungkas (2016) menganjurkan 
pentingnya untuk selalu memperjuangkan 
ruang sebagai bagian dari kedaulatan 
warga penghuninya yang menghidupi dan 
menggerakkan produksi kapital atas ruang 
tersebut. Selama ini, upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk memperjuangkan kedaulatan 
warga supaya mereka dapat menjadi bagian 
dari perkembangan wilayah yang mereka 
diami semata-mata merefleksikan reaksi 
yang cenderung spontan atas eksesifnya 
perkembangan suatu wilayah secara spatial 
yang mengabdi pada kepentingan kapitalistik 
(Pamungkas, 2016).  Akibatnya, perjuangan 
itu hanya mewujud dalam gerakan sosial 
yang bersifat monumental dan sesaat belaka; 
cenderung lebih mengemukakan aspek 
politisasi atas ruang dan mengakibatkan 
perpecahan sosial dalam memobilisasi 
dukungan warga (Pamungkas, 2016). 

Mencegah IKN Baru menjadi Kota Yang 
Membusuk

 Jika kita tidak ingin IKN Baru yang 
nantinya menjadi kebanggaan bagi bangsa 
Indonesia, menjelma kota yang membusuk—
membunuh dirinya sendiri, seperti Kerawang 
kota-kota lainnya. Maka, sejak dini harus 
diantisipasi dengan cara mendorong masyarakat 
di Panajam Passer khususnya dan Kalimantan 
secara keseluruhan menjadi masyarakat yang 
smart, partisipatif, dan mampu melahirkan 
inovasi-inovasi sosial dan inisiatif lokal untuk 
mengimbangi perubahan dan perkembangan 
spasial kotanya. Pengelolaan kota harus 
menuju kota smart yang kreatif berbasis 
masyarakat yang cerdas, dan pemerintah 
Pusat  harus melakukan intervensi melalui 
regulasi antar lembaga dengan memfasilitasi 
seluruh stakeholders daerah yang terlibat 
supaya berpartisipasi ikut menatata kotanya. 
Selain itu perlu disiapkan roadmap, peta jalan 
tata kelola kota secara fisik dan sosial budaya. 
Secara sosial, masyarakat harus didorong 
untuk melakukan inovasi sosial, inisiatif lokal, 
melakukan kolaborasi, partisipasi, eksplorasi 



16 www.pmb.brin.go.id   Vol. 22. No. 10

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/ibu-kota-negara-ikn-baru-dan-bayang-bayag-kota-yang-membusuk/

sosial budaya (misal melalui pemetaan budaya 
dan sosial tentang potensi-potensi daerah 
dan masyarakatnya, sehingga bisa dikreasikan 
menjadi bentuk-bentuk kreatifitas baru yang 
menghasilkan nilai tambah secara ekonomi 
dan ekologi), dan membangun jejaring antar 
daerah urban untuk terlibat dalam pengelolaan 
kotanya menjadi kota yang smart dan kreatif 
serta berbasis masyarakat yang cerdas. Maka 
masing-masing sektor dan stakeholders harus di 
dorong untuk berperan serta secara aktif dalam 
pembangunan kota, dengan cara melibatkan 
kelompok milenial yang telah melek teknologi 
digital untuk memberikan literasi teknologi 
yang bermanfaat bagi penduduk lainnya 
tentang perkembangan kampung secara 
budaya, sosial dan ekonomi serta lingkungan. 

 Ke depan IKN baru seyogianya 
menjadi smart city berbasis smart people. 
Konsep smart city berdasarkan Ditjen Aptika 
(2020) adalah kota yang memiliki: 1.Smart 
environtment: menyiapkan kawasan wisata 
prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas 
sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur 
tradisionalnya; 2.Smart economy: memastikan 
implementasi TIK dalam proses transaksi 
(cashless) berlangsung di kawasan wisata 
prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya; 
3.Smart branding: membantu pemerintah 
daerah pada kawasan wisata prioritas dalam 
meningkatkan kunjungan wisata; 4.Smart 
government: memastikan pemerintah daerah 
pada kawasan wisata prioritas menerapkan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
secara berkualitas dalam upaya pelayanan 
publik yang baik; 5.Smart society: memastikan 
masyarakat tujuan wisata prioritas dan 
kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul 
dan mampu menjadi tuan rumah yang baik; 

dan 6.Smart living: mendorong situasi kawasan 
wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi 
masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan 
transportasi, logistik yang tentram, aman, dan 
ramah lingkungan.
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Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber 
daya alam yang sangat menjanjikan 
berupa tanaman pala. Hasil tanaman 

pala ini merupakan komoditas andalan karena 
sebagian besar penduduk lokal memiliki lahan 
tanaman ini dengan hasil panen yang cukup 
melimpah. Komoditas buah pala dari Kabupaten 
Fakfak mempunyai potensi pasar luar biasa bisa 
menerobos pasar ekspor dan nasional, dan 
bukan hanya pasar lokal. Konsumsi buah pala 
untuk pasar domestik hanya sebagai manisan 
atau kebutuhan bumbu masakan. 

 Pola kepemilikan lahan sangat erat 
kaitannya dengan adat istiadat di Kabupaten 
Fakfak dan dipengaruhi oleh Petuanan. 
Pemanfaatan sumber daya alam tidak 
menimbulkan suatu konflik karena antara 
satu petuanan dengan petuanan yang lainnya 
saling hormat menghormati dan taat terhadap 
kesepakatan yang telah dibuat, dimana 
dalam perumusan kesepakatan pembagian 
penguasaan sumberdaya alam dilakukan 
secara adat dan masyarakat Kabupaten Fakfak 

adalah suatu kelompok masyarakat yang taat 
terhadap adat istiadat. 

Kemiskinan dan Budaya Kemiskinan 

 Kemiskinan di Kabupaten Fakfak menjadi 
perhatian di tengah kepemilikan sumber daya 
alam yang cukup melimpah. Kemiskinan dapat 
diartikan sebagai kekurangan sumber daya 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan sekelompok orang, baik secara 
finansial maupun semua jenis kekayaan 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan melimpahnya komoditas 
pala, sungguh ironis ketika masyarakat miskin 
di kota pala ini masih cukup banyak pula. Data 
Badan Pusat Statistik  tahun 2021 menunjukkan 
jumlah penduduk miskin mencapai 18,51 ribu 
orang (22,86 persen) yang berada di atas angka 
nasional (10,14 persen) (BPS, 2021). Menurut 
pendapat salah satu staf pengajar di Universitas 
Cendrawasih, salah satu aspek yang menjadi 
penyebab kemiskinan di Papua karena faktor 
kultural. Acara adat yang melibatkan seluruh 
keluarga besar di satu pihak ternyata juga 
melibatkan biaya yang besar. 

 Kabupaten Fakfak masih lekat dengan 
adat istiadatnya yang bersifat mengikat, 
khususnya di daerah perkampungan. Sekitar 
80 persen kampung yang ada di Kabupaten 
Fakfak ini masih terikat dengan adat istiadat 
yang diaplikasikan secara ketat. Namun, adanya 
sentuhan kebudayaan dari luar menimbulkan 
adanya interaksi sosial budaya sehingga adat 
istiadat yang tadinya mengikat berangsur-
angsur mengarah kepada adat istiadat yang 
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bersifat transisi. Dari segi budaya, masyarakat 
kampung di Kabupaten Fakfak masih 
memegang adat istiadat nenek moyangnya, 
tetapi mereka tidak tertutup terhadap adat 
kebiasaan suku-suku yang lain. Adat kebiasaan 
itu mengambil bentuk upacara adat, yaitu 
upacara adat kelahiran bayi, upacara adat anak 
menjadi dewasa, upacara adat perkawinan 
(Tomborg Mag), upacara adat kematian, upacara 
panen atau pembukaan lahan baru, upacara 
penobatan raja atau petuanan (upacara 
religius, upacara perayaan/pesta, upacara ritual 
pemasangan sasi, upacara ritual pelepasan sasi, 
dan upacara tradisional). 

 Faktor sosial dan budaya masyarakat 
menjadi variabel penting untuk dilihat 
dalam mendiskusikan persoalan kemiskinan 
di Kabupaten Fakfak. Kebudayaan di sini 
diartikan sebagai nilai-nilai dan tradisi-tradisi 
yang dikembangkan secara kultural serta 
pandangan hidup yang berkembang di antara 
masyarakat. Konsep kemiskinan kultural 
pertama kali diperkenalkan oleh Oscar Lewis 
yang melihat bahwa kemiskinan dapat muncul 
sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan 
yang dianut oleh masyarakat miskin tersebut 
(Effendi, 1992). Lewis berpendapat bahwa 
kebudayaanlah yang menyebabkan kemiskinan 
sehingga kebudayaan sebagai sebab dan 
bukannya sebagai akibat kemiskinan (Lewis, 
1988). Kemiskinan kultural diakibatkan oleh 
faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah 
tertentu yang membelenggu seseorang di satu 
sisi. Pada sisi lainnya, faktor adat dan budaya 
ini melekat dengan indikator kemiskinan. 
Sehingga untuk dapat mengurangi atau bahkan 
secara bertahap menghilangkan kemiskinan, 
dapat dilakukan perubahan ke arah tingkat 
kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan hasil 
studi kemiskinan di Kabupaten Fakfak yang 

dilakukan PSKK UGM pada 2013-2015, tampak 
bahwa adat istiadat menyumbang kemiskinan 
di Kabupaten Fakfak (PSKK-UGM, 2013, 2015). 
Adat istiadat yang sangat mempengaruhi 
kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Fakfak 
adalah upacara adat perkawinan Tomborg Mag 
atau taruh harta untuk acara perkawinan. 

Tomborg Mag 

 Tomborg Mag (taruh harta) adalah 
upacara adat perkawinan yang dilaksanakan 
oleh keluarga dari pihak calon pengantin laki-
laki. Keluarga dari pihak calon pengantin laki-laki 
mengundang masyarakat sekitar ketika akan 
memberikan uang tabungan atau mungkin 
pinjmanan kepada sang calon pengantin 
perempuan. Tradisi keharusan menabung, 
bahkan sampai harus meminjam uang inilah 
yang kemudian menyumbang kemiskinan di 
Kabupaten Fakfak. Masyarakat yang termasuk 
dalam kategori miskin atau kurang sejahtera 
menggunakan uang yang seharusnya dipakai 
untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari 
untuk upacara adat perkawinan tersebut.

 Dalam Tomborg Mag terdapat dua 
jenis harta, yaitu harta pokok (harta yang 
telah dimiliki oleh pihak calon pengantin) dan 
harta umum (biaya tambahan dari masyarakat 
sekitar). Setelah acara Tomborg Mag selesai dan 
harta yang didapat telah dihitung, selanjutnya 
pihak calon pengantin laki-laki memberikan 
harta tersebut kepada pihak calon pengantin 
perempuan. Harta yang terkumpul bisa 
mencapai Rp 50.000.000,- di tambah dengan 
emas kepala, emas tai, emas kecil, lela, dan 
gong. Sebagian harta diberikan kepada pihak 
calon pengantin perempuan adalah dalam 
bentuk bahan makanan pokok. Sementara 
itu, harta yang berupa uang diberikan kepada 
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pihak calon pengantin perempuan saat acara 
kumpul bersama keluarga. Selain itu, ada 
pula yang disebut dengan uang sakit tulang 
belakang, yaitu uang yang diberikan kepada 
ibu dari pihak calon pengantin perempuan 
sebagai biaya ganti karena telah melahirkan 
dan merawat calon pengantin perempuan 
tersebut. 

 Harta berupa uang yang diterima 
calon pengantin perempuan cenderung tidak 
ditabung karena masih banyak masyarakat 
yang kurang mengetahui cara menabung di 
bank atau memang tidak terbiasa menabung 
karena adanya anggapan bahwa menabung 
adalah perilaku yang mementingkan diri 
sendiri. Nilai-nilai seperti membantu keluarga, 
pengeluaran keluarga, dan jumlah keluarga 
menjadi faktor utama yang mempengaruhi 
rendahnya perilaku menabung di masyarakat 
Kabupaten Fakfak. 

    

Gambar Upacara Adat Tomborg Mag di Kampung Pikpik dan 
Kampung Kwamkwamur, Distrik Kramongmongga, Kabupaten 

Fakfak

 Kemiskinan kultural sebagai salah 
satu bentuk kemiskinan yang disebabkan 
oleh adat, budaya, ataupun sifat dari pada 
anggota masyarakat yang membuat mereka 
menjadi miskin. Kebiasaan itu terus berlanjut 
menghasilkan suatu proses pemiskinan yang 
berkelanjutan selama budaya pemiskinan itu 
ada di tengah-tengah masyarakat khususnya 
masyarakat di Kabupaten Fakfak. Tomborg Mag 
turut menyumbang kemiskinan terlebih bagi 
calon pengantin laki-laki harus berhutang untuk 
dapat memenuhi pemberian maskawin atau 
mahar kepada calon pengantin perempuan. 
Jika budaya kemiskinan itu terus dipertahankan, 
secara ironis kemiskinan tidak akan beranjak 
dari kehidupan mereka walaupun mereka 
mendiami wilayah yang kaya sumber daya. 
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Pandemi Covid-19 telah berdampak 
besar dalam kehidupan bermasyarakat 
dan beragama di Indonesia. Peran 

tokoh agama dalam memberikan edukasi 
dan pemahaman keagamaan dalam melihat 
persoalan pandemi Covid-19 juga penting 
dilakukan (Aula, 2020). Selain itu, pandemi 
Covid-19 juga menyebabkan fragmentasi 
dan pergeseran otoritas keagamaan bagi 
masyarakat Muslim di Indonesia (Ghofur dan 
Subahri, 2020). Lebih lanjut di tengah pandemi 
Covid-19 justru memunculkan sikap sebagian 
masyarakat Muslim yang berlaku saleh secara 
spiritual. 

 Pada gilirannya, diskursus antara 
Covid-19 dan agama, terutama korelasi agama 
dan sains membicarakan bagaimana integrasi 
antara keduanya. Karena pada awalnya 
keduanya saling berbenturan satu sama lain. 
Pembicaraan mengenai diskursus tersebut terus 
mengemuka untuk mempertemukan berbagai 
disiplin ilmu dalam memahami kompleksitas 

persoalan tersebut dan memberikan solusi 
yang terbaik. Agama sebagai suatu institusi 
telah diorganisir berdasar pada fungsinya, 
yaitu: komunal, institusional maupun 
asosiasional (Alkaf, 2020). Pada konteks sosial 
kemasyarakatan, Islam (misalnya) dipandang 
sebagai sebuah agama yang memiliki dua 
medium, yakni pribadi dan publik. Artinya, 
Islam sebagai agama dipandang memiliki 
orientasi kesalehan sosial dan sipiritual. Hal 
tersebut juga merepresentasikan adanya upaya 
transformasi sosial untuk kemanusiaan.

 Dalam hal ini, tulisan ini berupaya 
menelusuri dan mengungkap bagaimana 
dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat 
Indonesia, terutama bagi komunitas Muslim. Di 
dalam tulisan ini didasarkan pada tiga argumen, 
yakni mengenai benturan antara fragmentasi 
sosial keagamaan, agama memiliki dua cara 
dalam memberikan respon, yakni sebagai 
bagian dari doktrin agama dan agama sebagai 
basis komunal, dan terciptanya masyarakat 
baru pasca terjadinya Covid-19. 

Pandemi Covid-19 dan Fragmentasi Otoritas 
Keagamaan

 Mulanya otoritas keagamaan lebih 
cenderung pada ortodoksi otoritas keagamaan, 
sedangkan pada masa pandemi Covid-19 telah 
berubah dengan adanya otoritas keagamaan 
baru, yakni adanya ustadz, tokoh agama, 
maupun media sosial yang mengkampanyekan 
dan memberikan informasi terkait praktik 
keagamaan di Indonesia, terutama dalam 
konteks komunitas Muslim di Indonesia (Wahid, 
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2020). Peran tokoh agama dalam memberikan 
dakwah di masa pandemi Covid-19 juga 
berperan penting untuk memberikan edukasi 
dan pemahaman terkait praktik keagamaan 
dan respon dalam menghadapi pandemi 
Covid-19 (Fasadena, 2020).

 Lebih lanjut, Covid-19 juga telah 
mengubah otoritas lama ke otoritas baru, 
dengan beberapa hal yang berbeda. Seperti 
halnya mengenai respon para tokoh agama 
baru, baik dari kalangan ustadz ataupun 
mereka yang mulai masuk ke dalam pergulatan 
keagamaan di Indonesia. Hingga akhirnya 
mereka memiliki banyak pengikut dan 
dakwah-dakwah mereka mendapatkan tempat 
di hati para pendengarnya. Sementara itu, 
otoritas keagamaan yang lama juga tetap 
mengeluarkan fatwa atau himbauan atas 
adanya pandemi Covid-19. Artinya, respon 
ataupun keputusan dari masing-masing 
pemegang otoritas memiliki pengikut dan 
jangkauannya masing-masing. Himbauan 
untuk melakukan shalat berjamaah di rumah, 
membatasi kontak fisik dengan orang lain, 
dan tetap menjalankan protokol kesehatan 
dengan membiasakan cuci tangan, memakai 
masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun 
merupakan beberapa hal yang telah dilakukan 
para tokoh agama untuk mengurangi atau 
menghindari penularan baru virus Covid-19 
tersebut. Dalam konteks tersebut, kelompok 
umat Muslim terfragmentasi ke dalam dua 
kelompok, yakni mereka yang menganggap 
bahwa Covid-19 sebagai azab atau penyakit, 
sedangkan kelompok lainnya menilai sebagai 
tentara Tuhan.

 Banyaknya kasus kematian akibat 
Covid-19 berdampak pada pola aktifitas dan 
relasi masyarakat. Berbagai kebiasaan yang 
seharusnya dilakukan secara komunal harus 

digantikan dengan hanya bersifat secara 
individual. Bahkan, beberapa diantaranya harus 
dihentikan sementara untuk mengantisipasi 
penularan Covid-19. Situasi yang semakin 
tidak menentu membuat hal-hal yang tidak 
diprediksi sebelumnya mungkin terjadi. Maka, 
upaya respon dari organisasi masyarakat Islam, 
baik NU dan Muhammadiyah adalah usaha 
solutif untuk memberikan pengetahuan dan 
penanganan yang cepat dalam merespon 
pandemi Covid-19 dari perspektif keagamaan. 
Selain itu, rukhsah dalam pelaksanaan ibadah 
adalah perlu untuk mengurangi ataupun 
menghentikan laju pertambahan kasus 
Covid-19 yang semakin bertambah (Aula, 2020). 
Hal tersebut merefleksikan fleksibilitas hukum 
Islam dalam menghadapi pandemi Covid-19 
yang digunakan dan diterapkan dalam aktivitas 
praktik keagamaan (Silfiah, 2020). 

 Atas dasar persoalan tersebut, respon 
dan himbauan, serta fatwa ormas Islam, seperti 
NU dan Muhammadiyah yang memiliki otoritas 
keagamaan perlu dilakukan dalam rangka 
memberikan pemahaman dan pengetahuan 
kepada masyarakat Muslim (Arrobi & Nadzifah, 
2020). Fatwa tersebut khususnya bagi para 
pengikutnya untuk mematuhi dan menerapkan 
dalam pelaksanaan praktik ibadah selama masa 
pandemi Covid-19. Hal ini dimungkinkan untuk 
mengurangi persebaran virus dan dalam upaya 
hifdz an-nafs (menjaga diri). Selain itu, upaya ini 
dilakukan untuk meyakinkan umat Islam bahwa 
pesan atau fatwa dari otoritas agama sesuai 
dengan panduan dari otoritas kesehatan.

 Pihak MUI sebagai representasi otoritas 
keagamaan di Indonesia mengeluarkan tentang 
fatwa yang berisi mengenai penyelenggaraan 
ibadah dalam situasi yang terjadi di masa 
wabah Covid-19. Kebijakan tersebut 
merupakan langkah dan upaya MUI dalam 
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merespon atas merebaknya kasus Covid-19 
dan praktik keagamaan di masa tersebut. Sikap 
MUI tersebut merupakan upaya antisipatif 
dalam menyikapi praktik keagamaan di tengah 
pandemi Covid-19. Hal ini juga berawal dari 
beberapa permasalahan yang membutuhkan 
sikap responsif, pro aktif, dan antisipatif (Aji 
dan Habibaty, 2020). Sementara jika melihat 
fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yakni pasca 
3 hari pemerintah mengumumkan tentang 
persebaran virus Covid-19 yang telah masuk 
ke Indonesia. Kondisi ini membuat MUI harus 
mengeluarkan kebijakan dalam mengantisipasi 
persoalan yang tengah bergejolak dalam 
masyarakat. Fatwa yang disampaikan oleh 
Asrorun Ni’am, Sekretaris MUI memaparkan 
bahwa ibadah sholat Jumat adalah kewajiban, 
namun pada konteks wabah seperti ini, perlu 
adanya ikhtiar dalam upaya melindungi jiwa 
dan kesehatan manusia (mui.or.id, 2020). Atas 
dasar tersebut, maka hukum kewajiban sholat 
Jumat dan kewajiban dalam upaya melindungi 
sejatinya tidak dapat dibernturkan, sedangkan, 
menjaga kesehatan dan menjauhi dari paparan 
penyakit adalah usaha untuk menjaga tujuan 
pokok beragama (al-Dharurat al-Khams) itu 
sendiri.

Menuju Masyarakat Baru Pasca Covid-19

 Dalam konteks pandemi Covid-19, 
masyarakat terfragmentasi ke dalam berbagai 
kelompok, baik mereka yang menganggap 
virus Covid-19 sebagai penyakit atau azab 
yang diturunkan oleh Allah, serta ada yang 
menyebut sebagai tentara Tuhan. Lebih lanjut, 
pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan 
lama masyarakat yang awalnya tidak memakai 
masker jika melakukan aktivitas, berubah 
menjadi membiasakan memakai masker dan 
cuci tangan secara rutin. Tidak hanya itu, 

praktik beribadah yang dulunya dianggap 
tabu dan belum terbiasa, kini mulai bergeser 
dan berubah. Misalnya saja, shalat berjamaah, 
shalat Jumat, dan shalat Hari Raya, baik 
Idul Fitri maupun Idul Adha yang dilakukan 
secara berjamaah di masjid harus bergeser 
diselenggarakan di rumah masing-masing. 
Artinya, pola kebiasaan baru mulai diterapkan 
untuk menekan angka pertambahan kasus 
Covid-19.

 Pandemi Covid-19 juga melahirkan 
masyarakat baru yang adaptif dan responsif 
terhadap penyakit. Hal ini juga menandakan 
bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya 
hidup sehat. Tidak hanya itu, masyarakat pun 
menjadi selektif dalam berbagai informasi 
yang didapatkan, terutama yang didapat 
dari media sosial. Informasi hoaks juga sering 
bermunculan di tengah derasnya informasi 
yang bermunculan. Untuk itu, upaya selektif 
dalam memilah informasi yang valid dan 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 
menjadi hal yang penting. Di lain pihak, 
informasi yang bertebaran di media sosial juga 
terfragmentasi ke dalam berbagai kepentingan, 
baik yang mengedukasi atau membuat 
masyarakat kebingungan atas informasi yang 
didapat.

 Masyarakat baru pasca Covid-19 menjadi 
kondisi dimana individu maupun kelompok 
masyarakat yang berubah. Situasi ini juga 
menjadi penanda bahwa pandemi Covid-19 
telah melahirkan berbagai kemungkinan 
dan perubahan yang signifikan. Fragmentasi 
otoritas keagamaan dan munculnya kesalehan 
spiritual dalam komunitas masyarakat Muslim. 
Hal ini juga membuat lanskap sosial keagamaan 
di Indonesia terus berjalan dinamis sesuai 
dengan konteks yang melingkupinya. 
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Para orang tua yang telah dan sedang 
menyiapkan anaknya memasuki 
sekolah di jenjang pendidikan dasar 

dan menengah selalu disibukkan dengan 
pencarian sekolah terbaik untuk pendidikan 
anaknya. Ketika sekitar 5-6 tahun lalu orang 
tua mencari sekolah “terbaik”, kini orang tua 
hanya perlu mencari sekolah “terdekat” untuk 
anaknya. Kebijakan yang dinamakan sebagai 
Sistem Zonasi Sekolah setidaknya telah 
berlangsug sejak tahun ajaran 2017/2018 yang 
terus mengalami penyesuaian setiap tahunnya. 
Sistem zonasi sekolah dalam penerimaan 
peserta didik baru (PPDB) dimulai sejak tahun 
2017 berdasarkan Permendikbud Nomor 17 
tahun 2017 Pasal 11 ayat 1 tentang penerimaan 
peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK 
sederajat. Peraturan di atas mencantumkan 
bahwa sekolah wajib menerima paling sedikit 
90% peserta didik yang berdomisili pada 
radius zona terdekat dari sekolah berdasarkan 
kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 
6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB (Andina, 
2017).  Namun, apakah zonasi sekolah mampu 
menjawab permasalahan pendidikan? 
bagaimana kaitannya dengan permasalahan 
pertumbuhan penduduk yang menyebabkan 
alih fungsi lahan pertanian menjadi 

pemukiman? Tentunya kebijakan ini berupaya 
mengatasi satu permasalahan mendasar sistem 
pendidikan nasional namun mengangkat satu 
topik permasalahan baru yang dapat menjadi 
bahan diskusi publik.

 Prinsip dari kebijakan PPDB berbasis 
zonasi ialah pemerataan akses dan kualitas 
pendidikan (Pradewi & Rukiyati, 2019)(2. Melalui 
zonasi pendidikan, semua sekolah memiliki 
kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam 
melayani peserta didik (Perdana, 2019). Implikasi 
dari sistem zonasi sekolah dengan semangat 
pemerataan akses dan kualitas pendidikan 
ialah pudarnya status “sekolah unggulan” dan 
“sekolah favorit” yang menyebabkan adanya 
“kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia 
(Unspecified, 2018). Selama ini, label “sekolah 
favorit” telah melekat di masyarakat karena 
sistem penerimaan peserta didik sebelumnya 
yang menitikberatkan pada hasil nilai ujian 
nasional sehingga “anak terbaik” akan masuk ke 
“sekolah terbaik”.

 Prinsip yang diperlukan dalam 
menghapus label “sekolah favorit” ialah dengan 
peningkatan kualitas sekolah lainnya untuk 
meningkatkan daya saing.  Sistem zonasi 
sekolah dinilai menjadi pondasi yang baik dalam 
peningkatan kualitas pendidikan. Namun, 
permasalahan baru ditemukan dari kebijakan 
yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan 
era kepemimpinan Muhadjir Effendi. Salah satu 
permasalahan utamanya ialah pemerintah 
belum mampu menghapus disparitas kualitas 
antar sekolah. Ketimpangan sumber daya 
manusia sekolah masih belum mencapai 
standar yang diharapkan mengingat baru 
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49% guru yang sudah mendapatkan sertifikasi 
(Andina, 2017). Maka, tak mengherankan ketika 
para orang tua masih berharap untuk dapat 
menyekolahkan anaknya di sekolah ‘favorit’ 
agar anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. 
Sekolah yang dianggap favorit biasanya terletak 
di pusat kota. Artinya, anak yang tinggal di pusat 
kota lebih berpeluang belajar di sekolah idaman 
seluruh warga. Bagi warga yang tinggal di 
pinggiran kota, orang tua mesti mengikhlaskan 
anaknya belajar di sekolah yang dipandang 
non-favorit atau merogoh kocek lebih untuk 
belajar di sekolah swasta, tentunya bagi 
keluarga yang mampu. Sehingga, salah satu hal 
yang perlu disadari dalam pengembangan dan 
pemerataan kualitas pendidikan ialah kondisi 
pertumbuhan penduduk dan mahalnya harga 
properti di pusat kota sehingga terciptanya 
area-area pemukiman baru yang terletak di 
pinggiran kota.

Sub-Urban dan Akibat dari Urban Sprawl

 Sub-urban merupakan Kawasan 
pinggiran perkotaan yang terletak di wilayah 
yang memiliki karakteristik kombinasi antara 
daerah perkotaan dan pedesaan (Jupri & 
Mulyadi, 2017). Pada suburbanisasi, tatanan 
perkotaan meluas ke pinggirian seiring dengan 
peningkatan populasi dan kegiatan ekonomi 
(Keil, 2018). Pertambahan jumlah penduduk di 
perkotaan mengakibatkan ketidakseimbangan 
ketersediaan lahan dengan kebutuhan dan 
nilai harga lahan (Firdaus et al., 2018). Kawasan 
pinggiran kota mendukung dinamika kota 
karena transformasi fisik dan sosial sebagai 
akibat dari alih fungsi lahan dari pertanian ke 
pemukiman (Jupri & Mulyadi, 2017). Akhirnya, 
aktivitas perekonomian semakin melebar, 
bermekaran, menyebar, dan acak (sprawl).

 Sub-urban terjadi pada berbagai kota 
besar di Indonesia. Penulis mengambil contoh 
aktivitas perkotaan yang semakin melebar 
dari Kota Bandung, tempat di mana penulis 
dibesarkan.  Dalam sejarahnya, pembangunan 
di Bandung diawali pada abad 18 dengan 
pertumbuhan pemukiman yang sederhana 
dan pertumbuhan pesat dimulai dari tahun 
1915 dengan merumuskan konsep “Master Plan 
Gemeente Bandoeng 1918-1923” (Rusnandar, 
2010). Kota Bandung mengalami perluasan 
wilayah dalam beberapa periode. Kota 
Bandung yang pada tahun 1906 hanya seluas 
900 Ha dengan luas yang ditempati hanya 
240 Ha, pada tahun 2005 luas Kota Bandung 
bertambah secara signifikan menjadi sebesar 
16.729,65 Ha dengan 2.270.970 jiwa (Rusnandar, 
2010). Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung 
Nomor 06 Tahun 2006, terdapat pemekaran 
6 kecamatan yakni Kecamatan Cicadas, 
Arcamanik, Ujungberung, Cibiru, Rancasari, dan 
Margacinta dengan pembentukan 4 kecamatan 
baru yakni Kecamatan Gedebage, Panyileukan, 
Cinambo, dan Mandalajati. Dalam pengamatan 
penulis, kecamatan yang dimekarkan itu 
semula merupakan area pesawahan nan sepi 
menjadi pemukiman padat penduduk. Pada 
wilayah Gedebage, rata-rata peningkatan 
perkembangan area perumahan setelah 
pemekaran menjadi sebesar 212.003,7 m2 

per tahun yang semula 17.369 m2 per tahun 
(Maman Hilman, 2004). Saat ini, lahan pertanian 
yang masih tersisa di Kota Bandung jumlahnya 
sangat sedikit dan hanya tersisa beberapa hektar 
saja yang terletak di timur Bandung (Prihatin, 
2016). Perkembangan area pemukiman di 
wilayah Gedebage mendekati pola urban 
sprawl yang tidak terorganisir dengan baik 
dan cenderung mengikuti kalangan “swasta” 
(Maman Hilman, 2004). Fenomena seperti ini 
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sangat memungkinkan terjadi di kota besar 
lainnya.  

 Semakin melebarnya tatanan perkotaan 
ke wilayah pinggiran kota dipandang sebagai 
salah satu permasalahan dari suburbanisasi 
sebagai urban sprawl.  Urban sprawl yang dikenal 
dengan perluasan kota secara fisik sebagai 
akibat dari tingginya arus urbanisasi yang 
dideskripsikan sebagai pembangunan yang 
tidak terencana, menyebar, kepadatan rendah, 
dan tidak terstruktur di Kawasan pinggiran 
(Firdaus et al., 2018). Salah satu konsekuansi 
penting dari pembangunan urban sprawl ialah 
pengurahan lahan pertanian dan daerah alam 
(Ramlan & Rudiarto, 2015). Berbagai kajian telah 
menemukan berbagai fenomena urban sprawl 
ditemukan di berbagai kota besar di Indonesia.

 Pembangunan urban sprawl yang 
melebar dan menciptakan lahan pemukiman 
baru menjadikan fasilitas kebutuhan mendasar 
warga menjadi tidak terintegrasi. Salah 
satu dampak lainnya dari urban sprawl ialah 
diperlukan pembangunan infrastruktur baru 
(Wicaksana & Putra, 2019). Ketersediaan 
sarana kebutuhan dasar, ketersediaan fasilitas 
publik, ketersediaan ruang publik, keamanan, 
dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, 
dan sanitasi menjadi perhatian pemerintahan 
setempat untuk menjadi area yang layak huni.

Tantangan Pemerataan Akses Pendidikan

 Percepatan pertumbuhan area 
pemukiman di wilayah sub-urban perlu 
ditunjang dengan percepatan pembangunan 
pendidikan pada wilayahnya. Apabila tidak 
berjalan beriringan, maka esensi dari sistem 
zonasi sekolah akan luntur. Warga sub-urban 
harus mencari sekolah di pusat kota. konsekuensi 
fenomena urban sprawl ini menuntut 

pemerintah untuk dapat menyediakan 
infrastruktur pendidikan di wilayah pemukiman 
baru ini untuk memudahkan akses layanan 
pendidikan. Selain itu, sekolah di area sub-
urban mesti mengejar ketertinggalan dari 
“sekolah favorit”. Maka, kesadaran terhadap 
fenomena urban sprawl menjadi faktor penting 
untuk mewujudkan sistem zonasi sekolah yang 
berkualitas.

 Sederhananya, kesuksesan pemerataan 
kualitas pendidikan dalam sistem zonasi 
sekolah dapat terjewantahkan apabila orang 
tua merasa tidak keberatan menyekolahkan 
anaknya dimanapun. Jaminan ‘sekolah 
dimanapun sama saja’ menjadi bukti 
kepercayaan publik bahwa pendidikan sudah 
merata. Menghapus istliah sekolah ‘favorit’ 
yang telah melekat pada berbagai sekolah 
unggulan dapat dilakukan melalui revitalisasi 
sekolah sub-urban. Sebagai wilayah dengan 
karakteristik yang bersinggungan dengan 
wilayah pedesaan dan perkotaan, sekolah 
di sub-urban perlu menyadari karakteristik 
sosial wilayahnya sebagai wilayah sub-urban. 
Hal ini penting mengingat area urban sprawl 
merupakan area padat baru yang kebanyakan 
dihuni oleh pendatang sehingga perlu menjalin 
komunikasi dengan stakeholder sekolah dan 
melatih budaya multikultural kepada peserta 
didik.

 Secara struktural, menciptakan 
lulusan yang kompeten dan penyesuaian 
kembali sistem masuk perguruan tinggi 
dapat mengikis istilah sekolah ‘favorit’ secara 
perlahan. Bagaimana tidak, untuk jenjang SMA, 
salah satu pertimbangan orang tua dalam 
memilih sekolah ialah memperhatikan lulusan 
sekolahnya, yang mana pada saat ini jalur 
seleksi SNMPTN menjaidkan latar belakang 
sekolah sebagai pertimbangan diterimanya 
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peserta didik di PTN. Menciptakan sekolah 
yang berkualitas di area sub-urban merupakan 
komitmen untuk mewujudkan keadilan dalam 
mengakses pendidikan. Fenomena urban 
sprawl perlu menjadi perhatian oleh institusi 
pendidikan untuk sebagai tantangan baru 
dalam mewujudkan cita-cita pendidikan.
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Provinsi Bengkulu merupakan salah satu 
wilayah di Indonesia yang memiliki 
keragaman budaya. Betapa tidak, 

berdasarkan hasil publikasi yang dimuat dalam 
statistik kebudayaan tahun 2021, Bengkulu 
memiliki 53 komunitas budaya yang tersebar 
di seluruh wilayahnya. Selain itu, Bengkulu juga 
memiliki 21 cagar budaya yang menjadi daya 
tarik tersendiri ketika mengunjungi provinsi 
yang mendapat julukan bumi rafflesia ini (K. P. 
dan Kebudayaan, 2021). 

 Salah satu budaya dan ikon yang dimiliki 
oleh Bengkulu adalah ritual Tabut.  Ritual 
Tabut merupakan kegiatan budaya yang rutin 
dilaksanakan di Bengkulu setiap tahunnya, 
tepatnya dilaksanakan mulai tanggal 31 Zulhijah 
hingga 13 Muharam. Bukan hanya dimaknai 
sebagai sebuah budaya, pelaksanaan ritual 
Tabut juga dimaksudkan untuk mengenang 
seluruh yang mati syahid dalam peperangan 
di Padang Karbala termasuk cucu Nabi 
Muhammad yaitu Husein. Selain itu, Tabut juga 
dimaknai sebagai media dalam mengenang 
kejayaan agama Islam dan menyambut tahun 
baru Islam atau tahun baru Hijriyah (Syiafril, 
2012).

 Makna yang ada pada Tabut sendiri 
juga tersebar pada seluruh rangkaian ritualnya 
yang berjumlah 13 rangkaian. Adapun 13 
rangkaian ritual ini terdiri dari doa memohon 
keselamatan, mengambik tanah, duduk penja, 
menjara, meradai, arak jari-jari, dan arak sorban. 
Kemudian juga gam, tabut naik pangkek, arak 
gedang, soja, tabut tebuang, cuci penja dan doa 
penutup. Keseluruhan rangkaian Tabut ini juga 
bercerita mengenai proses ditemukannya jasad 
atau potongan bagian tubuh Husein yang mati 
syahid di Padang Karbala. 

 Ritual yang dilaksanakan setiap tahun di 
Bengkulu ini juga telah berkembang menjadi 
sebuah festival budaya yang ditunggu-tunggu 
oleh masyarakat. Berkembangnya ritual Tabut 
menjadi sebuah festival budaya menjadikan 
pelaksanaan Tabut tidak hanya terbatas pada 
rangkaian ritualnya. Dengan adanya Festival 
Tabut yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 
dengan 10 Muharam biasanya akan ditampilkan 
berbagai kegiatan serta pertunjukkan seni dan 
budaya Bengkulu. Bahkan, berbagai rangkaian 
kegiatan yang ada di dalam Festival Tabut 
telah mendorong festival ini untuk masuk ke 
dalam agenda Calendar of Event (CoE) 2018 
Kementerian Pariwisata. Hal ini menjadikan 
Tabut sebagai salah satu bagian dari 100 
Wonderful Indonesia (Firmansyah, 2018).

 Keberadaaan ritual dan festival Tabut 
di Bengkulu tentu tidak dapat dipisahkan dari 
peran keluarga Tabut. Keluarga Tabutlah yang 
secara turun-menurun terus melaksanakan 
serta mewariskan ritual yang juga telah 
berkembang menjadi festival ini. Adapun 
yang dimaksud dengan keluarga Tabut yaitu 
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keturunan dari ulama muslim, termasuk  Syekh 
Burhanuddin, yang dulu datang dan kemudian 
menikah dengan masyarakat asli Bengkulu.  
Keturunan mereka inilah yang selanjutnya 
disebut sebagai keluarga Tabut dan hingga 
saat ini terus melestarikan Tabut (Sepiolita et al., 
2017). 

 Selain terkait asal-usul keluarga 
Tabut, jika ditinjau dari sejarahnya maka 
akan ditemukan fakta menarik bahwa Tabut 
bukanlah budaya asli milik masyarakat 
Bengkulu. Berdasarkan penelitian Harapandi 
(2008) Tabut dipercaya dapat berkembang di 
Bengkulu karena dibawa oleh orang-orang 
Sepoy. Orang Sepoy yang dimaksud yaitu 
orang-orang yang dulu didatangkan oleh 
Inggris saat membangun Benteng Marlborough 
Bengkulu. Sementara itu, berdasarkan publikasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(2018) diyakini bahwa ritual Tabut pertama kali 
dirayakan di Bengkulu oleh ulama yang saat itu 
datang untuk menyebarkan agama Islam, salah 
satunya adalah Syekh Burhanuddin. 

 Terlepas dari fakta bahwa notabenya 
Tabut merupakan budaya yang dibawa oleh 
orang luar ke Bengkulu, hingga kini Tabut dapat 
terus bertahan dan menjadi salah satu budaya 
kebanggan masyarakat Bengkulu. Bahkan jika 
ditinjau dari sejarah pertama kali ritual Tabut 
dilaksanakan di Bengkulu, ritual kebudayaan 
ini diyakini sudah ada sejak lebih dari 300 tahun 
yang lalu (Marhayati, 2019). Sementara itu, 
pendapat lainnya yaitu Syiafril (2012) meyakini 
bahwa ritual ini sudah mulai dilaksanakan pada 
abad ke-14 atau sekitar tahun 1336 Masehi.

 Sejak pertama kali dilaksanakan 
hingga sekarang, diyakini bahwa sejak saat 
itulah pelaksanaan ritual Tabut tidak pernah 
ditinggalkan oleh keluarga Tabut. Secara turun-
temurun keluarga Tabut tetap melaksanakan 

ritual ini. Hal yang juga menarik adalah ketika 
pandemi, keluarga Tabut tetap melakukan 
rangkaian pelaksanaan ritual (EP, 2021). 
Meskipun pelaksanaan ritual harus dilakukan 
dengan banyak penyesuaian. Selain itu, akibat 
pandemi pelaksanaan festival Tabut harus 
ditiadakan karena dikhawatirkan akan memicu 
keramaian. 

 Secara garis besar terdapat 4 faktor 
utama yang menjadi jawaban mengapa Tabut 
dapat bertahan hingga sekarang dan secara 
turun-menurun terus dilaksanakan oleh kelurga 
Tabut. Alasan yang menjadi jawaban dari hal ini 
mencakup faktor yang berasal dari keluarga 
Tabut itu sendiri maupun yang berasal dari luar 
keluarga Tabut.

 Faktor pertama yang menjadi alasan 
tetap bertahannya Tabut di Bengkulu hingga 
sekarang adalah pernikahan. Sampai dengan 
saat ini, keluarga Tabut telah memiliki 
keturunan yang tersebar di berbagai wilayah di 
Bengkulu. Pernikahan yang dulu dilakukan oleh 
generasi pendahulu keluarga Tabut dengan 
masyarakat asli Bengkulu telah mendorong 
semakin berkembangnya keturunan keluarga 
Tabut. Bahkan pernikahan juga mendorong 
terjadinya akulturasi budaya serta semakin 
terintegrasinya keluarga Tabut dengan 
masyarakat Bengkulu. Melalui cara ini, keluarga 
Tabut dapat mempertahankan keharmonisan 
serta mencegah konflik yang mungkin timbul. 
Dengan begitu, ritual Tabut dapat terus 
bertahan di Bengkulu  (Marhayati & Suryanto, 
2017). 

 Faktor selanjutnya yang merupakan 
jawaban akan bertahannya ritual Tabut di 
Bengkulu adalah dibentuknya organisasi 
budaya yang menjadi wadah untuk mengurus 
rangkaian kegiatan Tabut. Hal ini semakin 
didorong dengan sifat dari organisasi budaya 
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ini yang juga terbuka bagi masyarakat Bengkulu 
yang memiliki ketertarikan terhadap Tabut. 
Dengan cara ini, organisasi Tabut yang awalnya 
lebih fokus pada keluarga Tabut saja berubah 
menjadi organisasi yang lebih berbasis pada 
masyarakat (Hariadi et al., 2014). 

 Untuk faktor yang ketiga yaitu keinginan 
keluarga Tabut untuk terus melestarikan ritual 
ini. Meskipun tidak semua anggota keluarga 
Tabut memiliki pemahaman terhadap setiap 
makna dari ritual, mereka memiliki keinginan 
agar ritual Tabut dapat terus dilaksanakan 
setiap tahunnya. Hal ini juga semakin didukung 
dengan upaya keluarga Tabut yang saling bahu-
membahu agar Tabut dapat tetap dilaksanakan, 
misalnya melalui bantuan dana. Dalam hal ini 
termasuk dana yang diberikan oleh keluarga 
Tabut yang berada di luar Bengkulu (Marhayati, 
2019). 

 Terakhir adalah faktor berupa dukungan 
pemerintah serta masyarakat Bengkulu. 
Salah satu wujud dari dukungan ini adalah 
dibentuknya rangkaian festival Tabut sebagai 
kegiatan pariwisata budaya yang menarik untuk 
dikunjungi dan juga menjadi media agar Tabut 
semakin dikenal oleh masyarakat luas (Yuliati, 
2016). Festival yang menarik untuk dikunjungi 
ini juga didukung oleh antusias dan partisipasi 
masyarakat Bengkulu yang setiap tahunnya 
selalu ikut meramaikan kegiatan festival serta 
ikut meramaikan pada kegiatan ritual Tabut. 
Dukungan dari masyarakat juga ditunjukkan 
dari adanya sanggar-sanggar budaya yang 
mempelajari alat musik dol sebagai musik 
pengiring perayaan Tabut. 
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