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Teologi Pembebasan Masyarakat Adat di Nusantara 
 

Oleh: 
R. Yando Zakaria1 

 
“Didiklah dirimu karena kita membutuhkan 

kecerdasanmu. Kembangkanlah dirimu karena kita 
membutuhkan antusiasanmu yang menyeluruh. 

Organisasikan dirimu karena kita membutuhkan 
kekuatanmu”.2 

 
Pengantar 
 
Terorganisir, Cerdas dan Militan, itulah tiga ‘syarat cukup’ perjuangan pembebasan kaum 
tertindas yang dapat disarikan dari rumusan Gramsci, sebagaimana yang dikutip itu. 
Rumusan yang terlihat sederhana ini tentunya bukan sesuatu yang muncul begitu saja. 
Ketiga syarat ini muncul sebagai respons atas apa yang disebut Gramsci sebagai 
hegemoni di satu sisi, dan keniscayaan kebutuhan kehadiran intelektual di sisi lain. 
Sebagaimana disarikan Billah (2003),3 Gramsci beranggapan bahwa setiap setiap sejarah 
setiap kelas penting untuk memproduksi intelektual organik, ideologi, kebudayaan, dan 
bentuk-bentuk organisasi dan praktik, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. 

Meski tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan langsungnya dengan Marx 
dan Engels, konsep hegemoni yang dimaksudkan Gramsci sepertinya mengacu pada 
penggemaan pernyataan Marx dan Engels dalam The German Ideology, yang 
menyatakan bahwa: 
 

The ideas of the ruling class are ini every epoch the ruling ideas, i.e. the class 
which is the ruling material force society, is at the same time its ruling 
intellectual force. 

 
Hegemoni, Intelektual Organik/Intelegensia Revolusioner 

 
Bagi Gramsci, the hegemony of the dominant fundamental group pervades all 

aspects of civil society, including the law, education, morality and culture in tne wides 
sense and so it is in these areas, as well as in the military field, that the revolution must be 
waged in order to form a new ‘historical bloc’. Gramsci percaya bahwa the state 

 
1   Risalah ini merupakan racikan dari berbagai cuplikan yang relevan dan tidak diolah lebih lanjut dari 

beberapa sumber yang disebut dalam risalah ini. Dengan begitu, sumber utama gagasan-gagasan yang 
terkandung bukanlah pada penyusun/penulis melainkan pada penulis sumber-sumber yang 
bersangkutan itu sendiri. Yogyakarta, 2007. Disebarluaskan melalui miniblog 
independent.academia.edu/YandoZakaria pada Hari Masyarakat Adat Internasional, 9 Agustus 2020. 

2   Antonio Gramsci, dalam Diana Cohen, Radical Heroes, Gramsci, Freire and the Politics of Adult 
Education. New York & London: Garland Publishing, Inc., 1998. Seluruh hal yang terkait dengan 
pemikiran Gramsci dalam bagian ini bersumber dari buku ini, kecuali disebutkan lain. 

3   M.M. Billah, “Membangun Masyarakat Sipil di Indonesia: Dari Gerakan ORNOP Menuju Gerakan 
Rakyat”, dalam Burhanuddin, ed., Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia. Jakarta: 
Indonesian Institute for Civil Society, 2003. 
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successfully maintains hegemoni insofar as it succeeds in articulating dominat class 
interests as if they were universal: 

 
It is true that the state is seen as the organ of one particular class, destined to 
create favorable condition for the latter’s maximum expansion. But the 
development and expansion of particular group are concieved of, and presented, 
as being the motor force of a universal expansion, of a development of all the 
‘national’ energies. In other word, the dominat group is coordinated concretely 
with the general interest of the subordinate groups, and the life of the state is 
concieve of as a contnous process of formation and superseding of unstable 
equilibria (on the juridical plane) between the interest of the fundamental group 
and those of the subordinate groups – equilibria in which the interest of the 
dominat group prevail, but only up to a certain point, i.e. stopping short of 
narrowly corporate economic interest. 
 
Dalam menjaga hegemoni, negara menerapkannya baik secara aktif, maupun 

melalui fungsi-fungsi pandangan etik dan pendidikan, bahkan juga melalui parlemen. 
Bagi Gramsci, the antithesis of hegemony – state coercion, “political government” or 
“direct domination” – comes into play when spontaneouse consent has faild, “legally” 
enforcing discipline on those groups who do note “consent” either actively or passively. 
For a revolution to be successfull necessitates victory in both the spheres of hegemony 
and direct domination, and Gramsci was thus able to see the revolutionary process as an 
intellectual and educational phenomenon, as well as a matter of practical politics. Indeed 
for Gramsci,  

 
Every relation of hegemony is necessarily and educational relationship and 
occurs not only within a nation, between the various forces that comprise it, but in 
the entire international and world field, between complexes of national and 
continental civilisation. 

 
 Konsepsi tentang keberadaan aspek intelektual adalah pokok pikiran penting 
Gramsci lainnya. Sebagaimana yang disarikan Billah (loc.cit.), hal ini muncul sebagai 
respons dari ‘dewan pabrik’ yang menjadi agen penting dari hegemoni yang telah 
dijelaskan di atas itu. Gramsci mengidentifikasikan peran intelektual untuk menciptakan 
kesadaran kritis dalam mengupayakan hegemoni tandingan. Gramsci percaya bahwa 
kesadaran diri massa yang kritis haruslah dikembangkan untuk melakukan transformasi 
(perubahan yang mendasar). Dalam konteks inilah diperlukan apa yang disebut 
intelektual itu. Peran intelektual adalah untuk menanamkan kesadaran diri kritis ke dalam 
massa, sehingga mampu menghapuskan tatanan yang tidak adil. 
 
 Meski begitu, menurut Gramsci, intelektual perlu dibeda-bedakan ke dalam dua 
kategori. Pertama adalah intelektual tradisional (tradisional intellectuals), dan kedua 
adalah intelektual organik (organic intellectuals). Intelektual tradisional mewakili satu 
kesinambungan historis, yang tidak terinterupsi oleh perubahan yang paling kompleks 
dan radikal di dalam bentuk sosial dan politik; sementara intelektual organik, yang 
muncul dengan pembentukan kelas ekonomi baru, yang nampak otonom, dan menjadi 
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fungsionaris dari satu kelas tertentu. Menurut Gramsci, kelas proletariat (baca: kaum 
tertindas) perlu mengembangkan intelektual organisnya sendiri; karena tidak bisa 
melakukan transformasi sosial bila hanya berkolaborasi dengan intelektual organik yang 
mewakili kepentingan borjuis (baca: kaum penindas). Meskipun Gramsci melihat bahwa 
semua orang adalah intelektual, tetapi tidak setiap orang akan memiliki peran intelektual 
di dalam masyarakat dan oleh karenanya intelektual organik harus diciptakan. Intelektual 
organik menjadi katalisator di dalam proses produksi gagasan, ideologi, dan bentuk-
bentuk organisasi dan praktik-praktiknya, dan memberikan ungkapan yang memadai 
untuk memungkinkan ideologi kelas yang diwakilinya membalikkan diri menjadi 
ideologi dominan dalam masyarakat. Billah merujuk pada ketua-ketua adat komunitas 
Dayak yang mengorganisasi perlawan rakyat Dayak terhadap penjarahan hutan di 
Kalimantan menjadi salah satu contoh intelektual organik ini. 

 
Dalam konteks ini, pandangan Samir Amin (1993)4 tentang apa yang disebutnya 

‘intelegensia revolusioner’ dapat pula menjadi acuan. Intelegensia revolusioner bukanlah 
kelas borjuis kecil secara global, melainkan yang ditarik dari kelas ini oleh karena alasan-
alasan sederhana dan jelas, meski tidak eksklusif. Intelengensia revolusioner ini tidaklah 
ditentukan oleh asal-usul kelas, melainkan oleh: (1) sikap anti kapitalisme; (2) 
keterbukaannya pada pada dimensi universal dari kebudayaan, yaitu kemampuannya 
untuk mensituasikan diri dalam dunia ini, menganalisis kontradiksi, memahami kaitan 
kelemahannya, dan lain sebagainya; dan (3) memampuan serentaknya untk tetap hidup 
dan berkomunikasi secara erat dengan kelas rakyat, berbagi sejarah dan ekspresi budaya. 
Kelas ini tidak dalam posisi mengelaborasi diri mereka sendiri, melainkan mengarah pada 
suatu proyek untuk suatu masyarakat nir kelas. Mereka mampu – dan membuktikannya 
secara terus-menerus – menolak dan bahkan memberonak, atau pada umumnya menolak 
secara aktif atau pasif. Dalam kondisi ini, satu ruang historis terbuka bagi kekuatan sosial 
yang mampu mengisi fungsi yang secara objektif perlu dan mungkin: yaitu fungsi katalis 
dalam merumuskan proyek sosial dalam menanggapi kapitalisme, mengorganisasikan 
kelas rakyat serta mengarahkan aksinya untuk menentang kapitalisme itu. 
 
Keniscayaan Pengorganisasian 
 
Tentu tidak terlalu sulit untuk mencari akar pembenaran tentang  pentingnya 
pengorganisasian yang diserukan Gramsci. Simaklah cerita Sang Keong dan Sang 
Burung berikut (Box 1). 

 
4  Sebagaimana yang dikutip Wignaraja (1993), dalam Billah, ibid. 
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Box 1 
 

Cerita Rakyat Borneo 
Sang Keong & Sang Burung 

 
Alkisah, pada suatu masa, adalah seekor keong dan seekor burung yang hidup di belantara hutan Sarawak 
di Kalimantan Utara. Sang Burung, yang biasa melayang tinggi di angkasa dan sudah pernah terbang jauh 
dengan sayapnya yang perkasa, pada suatu hari menantang Sang Keong untuk berlomba adu-cepat 
mengelilingi daratan besar Pulau Kalimantan. Sang Burung berpikir: “Tentu saja gampang mengalahkan 
binatang lamban ini”. 
Sang Keong menerima tantangan itu dan berkata: “Baik, beri saya tiga bulan dulu untuk mempersiapkan 
diri”. Sang Burung langsung setuju dan dengan penuh keyakinan tertawa dalam hati sambil membayangkan 
bahwa Sang Keong pasti akan sia-sia saja mempersiapkan diri. 
Akhirnya, hari perlombaan akbar itupun tiba. Pada hitungan ketiga, Sang Burung mengepakkan sayapnya 
dan langsung melesat ke angkasa, melayang di atas rimba lebat. Sementara itu, Sang Keong pun mulai 
menggeserkan tubuh dengan kulit kerangnya yang lamban itu di atas tanah hutan berumput tebal. 
Pada akhir hari pertama lomba ini, Sang Burung berhenti di ranting sebatang pohon besar. Yakin bahwa 
Sang Keong pasti tak akan mampu menyusulnya, ia bermaksud rehat panjang sambil menikmati panorama 
alam hutan sekitar. Tapi, alangkah kaget dia ketika melihat Sang Keong juga sudah berada tepat di 
bawahnya, merangkak lamban di padang berumput. Sang Burung sangat terkejut dan segera terbang 
kembali. 
Sang Burung tak habis pikir bagaimana keong itu bisa tiba sama cepatnya dengan dia. Mungkin dia salah 
arah dan terbang berputar-putar di tempat itu saja sehingga Sang Keong juga ada di sana. Dia bertekad tak 
akan salah lagi pada sisa perlombaan berikutnya. 
Pada akhir hari kedua, Sang Burung berhenti lagi untuk istirahat. Kali ini dia berkata dalam hati: “Pasti 
sekarang keong sial itu sudah tertinggal jauh di belakang”. Tetapi, sekali lagi, dia lihat Sang Keong sedang 
merangkak tepat di bawahnya. Tanpa banyak pikir, dia langsung terbang lagi, tak peduli rasa penatnya 
sudah terbang tanpa henti selama dua hari. Apa yang dia pikir sekarang hanyalah harus memenangkan 
perlombaan itu. 
Pada akhir hari ketiga atau hari terakhir lomba, Sang Burung melihat garis akhir tak jauh di depannya dan 
dengan gembira dia berseru: “Ah, akhirnya saya menang juga dan bisa istirahat dulu sambil menunggu 
keong sial dan lamban itu!’. Namun, saat Sang Burung hampir mencapai garis akhir, sekali lagi dia terkejut 
melihat Sang Keong sudah berada di sana lebih dulu. Kaget, bingung dan keletihan, Sang Burung akhirnya 
jatuh ke bumi sambil menangis tak percaya pada apa yang terjadi. 
Sang Keong mendekati Sang Burung yang terkapar itu dan berkata: 
“Makanya jangan takabur, kawan! Tidak selamanya yang serba besar dan kuat itu akan selalu menang, dan 
tidak selamanya yang serba kecil dan lemah akan selalu kalah!”. 
 
Diadaptasi dari: 
Roem Topatimasang, et.al., Membelah Laut, Panduan Pendidikan Pengorganisasian Rakyat. Yogyakarta: 
INSIST Press, 2004. 

 
 
Nyatanya, jika diperhatikan dunia sekeliling yang ada, jelas sudah bahwa mereka-

mereka yang memiliki kekuatan adalah mereka-mereka yang mengorganisir diri dengan 
baik, terlepas dari besar atau kecilnya kelompok itu. Adakalanya kekuasaan hanya 
terpusat di tangan sejumlah kecil orang, lembaga atau perusahaan, tetapi mereka-mereka 
itu tetap terorganisir dengan baik. Mereka-mereka ini memiliki hubungan erat dengan 
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pusat-pusat kekuasaan yang memutuskan nyaris segala sesuatu yang menetukan dan 
mempengaruhi hidup banyak orang sehari-hari. Bahkan, kelompok-kelompok yang 
terorganisir rapi ini bekerjasama mendesakkan pembuatan atau perubahan Undang-
undang atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha mereka sendiri. Begitu pula, 
kemerdekaan Nasional diperoleh justru karena rakyat jelata mengorganisir diri mereka. 
Revolusi kemerdekaan itu tidak akan pernah terjadi  jika tidak diorganisir oleh rakyat. 
Rakyat yang mengorganisir revolusi itu menyelenggarakan serangkaian rapat umum, 
menyusun strategi, memilih pemimpin, membangun komunikasi, merumuskan masalah 
yang dihadapi, mengambil tindakan, menjalin hubungan luar negeri, mengumpulkan 
dana, membentuk persekutuan-persekutuan. Jadi, pengorganisasian memang suatu 
keniscayaan.5 
 
Teologi Pembebasan Masyarakat Adat di Nusantara 
 
Persoalannya kemudian adalah, apakah ‘ajaran inti’ yang akan diusung dalam proses 
pengembangan kecerdasan, antusiasme yang menyeluruh (militansi), dan 
pengorganisasian itu? 
 

Era tahun delapan puluhan situasi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia, 
sebagaimana juga terjadi di berbagai negara-negara yang secara hegemonik dikategorikan 
sebagai ‘Dunia Ketiga’ dikuasai oleh Negara bersama kroni binaannya yang bekerjasama 
dengan Pemerintah dan swasta kapitalisme liberal asing, khususnya dari Amerika Utara 
dan negara-negara maju, lewat badan Pemerintah, IMF dan Bank Dunia, maupun 
korporasi lintas negara dan konglomerat.6 Kala itu keadaan sosial menunjukkan 
ketimpangan perataan hasil pembangunan antara kaya dan miskin. Militerisme dalam 
negeri bekerjasama dengan kapitalisme asing menciptakan kemakmuran yang semakin 
timpang distribusinya. Kebebasan berpendapat dan organisasi dipasung. Sensor 
diberlakukan untuk segala macam hal, termasuk penerbitan buku, yang membongkar 
borok pemerintah. Alasan untuk itu dicari-cari dari yang melanggar isu SARA (Suku, 
Agama, Ras, dan Adat) sampai bahaya laten Marxisme/Leninisme. Perjuangan kelas 
bawah, korban pembangunan, bersama para aktivis sosial dihadap dengan senapan. 
Menyiksa dan melenyapkan jiwa para ’pengganggu’ kemapanan dan penjarahan ekonomi 
komprador adalah ’kepahlawanan’ mesin kekuasaan. Kekerasan yang berspiral sebagai 
sistem kontrol massa menjalar ke mana-mana, sementara intensitasnya semakin 
meningkat adalah pertunjukkan kebiadaban anak manusia yang sesat oleh kedudukan dan 
harta. Kritik atas kebijaksanaan dimengerti sebagai serangan pribadi. Kesetiaan 
diunggulkan melebihi kompetensi.7 

 
Betapapun, ada banyak perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan 

ini. Baik di tingkat global maupun dalam negeri. Namun, ada yang tetap, dan bahkan 

 
5   Lihat Si Khan, “Mengorganisir”, dalam Roem Topatimasang, et.al., Membelah Laut, Panduan 

Pendidikan Pengorganisasian Rakyat. Yogyakarta: INSIST Press, 2004. 
6   Lihat Latin America Bureau, 1993; Wynia, 1984; Frieden, 1991; Baswir, et.al., 1999. 
7   Fr. Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan, Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya. Yogyakarta: 

LKiS, 2000. Buku ini sejatinya pernah diterbitkan pada tahun 1987 oleh Penerbit Sinar Harapan. 
Namun, atas kehendak penguasa Orde Baru ketika itu, buku ini dilarang beredar di tengah masyarakat. 
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menguat. Penjajahan terselubung tetap berlanjut. Bahkan dengan wilayah jajahan dan 
intensitas yang meningkat, dan telah pula menjadi sistem baku, yang menjadi pedoman 
utama dalam pergaulan sosial, ekonomi, politik, dan budaya global.  Penjajahan itu 
menghadirkan hegemoni – penaklukan kesadaran -- yang lebih komplit, yakni hegemoni 
atas nilai-nilai kemanusiaan dan sadar lingkungan. Dari arah sebaliknya, sebagai reaksi 
terhadap ancaman dan tantangan hegemoni ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, 
politik, dan budaya – atau yang kini dikenal secara bersama-sama sebagai globalisasi – 
banyak masyarakat hukum adat dan pengikut agama bersikap dan bertindak 
fundamentalis. Ketidakberdayaan mengembangkan pemikiran dan tindakan kebijakan 
yang mampu mensiasati modernisasi yang berupa globalisasi tersebut membuat mereka 
milih jalan pertahanan eksistensi yang ’asal tidak’. Cara demikian tidak lain 
menunjukkan kealpaan-sosial, frustrasi sosial ketradisi-adatan atau keagamaan yang tidak 
jarang menghalalkan cara-cara destruktif, cara-cara kekerasan, yang justru mencoreng  
muka keluhuran tradisi-adat dan agama itu sendiri. Globalisasi ekonomi dan politik 
ideologi tidak hanya harus diwaspadai melainkan harus dilawan dengan cara-cara yang 
canggih, namun tetap dengan cara damai. Untuk itu perlu diformulasikan azas-azas yang 
mendasari gerakan melawan ketidakadilan yang dilahirkan globalisasi yang salah kaprah 
itu.8 
 
 Dalam tradisi keagamaan samawi, selain dosa pribadi juga dikenal dosa sosial, 
yaitu dosa yang sudah membentuk struktur sehingga pribadi-pribadi sulit terbebas 
darinya.9 Situasi kehidupan yang penuh dengan ketidakkeadilan, menindas, 
memiskinkankan, membodohkan, mengintimidasi, serta membunuh dengan kekerasan 
yang berspiral yang terjadi pada masa kini – yang mewujud ke dalam bentuk globalisasi 
ekonomi dan politik-ideologi yang tidak terkendali oleh segi-segi manusiawi yang ada 
pada globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, adalah wujud dari dosa sosial 
itu. Karena sudah terlembaga dalam struktur maka pengentasannya juga tidak dapat 
dilakukan dengan usaha-usaha secara pribadi saja, melainkan juga harus melalui upaya-
upaya yang bersifat struktural pula. Dosa sosial harus dilawan! Seperti yang diserukan 
oleh Romo J.B. Mangunwijaya, keterlibatan dan komitmen pemikiran dan kerja untuk 
pengentasan kemiskinan dan perjuangan keadilan adalah tuntutan keberimanan, atau 
’religiositas’ semua pemuluk agama apapun, dan tradisi-tradisi luhur apapun! 
 
 Dengan tafsir teologi pembebasan yang demikian itu, dengan demikian, 
paradigma pembebasan anak-anak negeri ini harus dirumuskan ulang, tidak sekedar 
diturunkan dari berbagai sumber yang tersedia, melainkan dihasilkan melalui suatu 
proses hermeneutika (proses ’pembacaan’ dan ’penafsiran’ berdasarkan pengalaman-
pengalaman aksi-reflektif) atas teks-teks utama berkontekstual. Dengan proses itu terbuka 
ruang bagi peneguhan kembali, koreksi, dan bahkan afrimasi atas nilai-nilai, konsepsi-
konsepsi yang terkandung pada teks-teks dimaksud dalam relevansinya bagi kehidupan 
pada hari ini dan masa depan.10 
 

 
8  Ibid.  
9   ibid. 
10   Ibid.  
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 Menurut Nitiprawiro, ada 5 (lima) teks yang perlu ditafsir dan direfleksikan demi 
menciptakan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya ideal di masa depan. Masing-
masing adalah (1) motto liberty, egality, dan fraternity yang diserukan Revolusi Perancis, 
yang diakui warga dunia sebagai peristiwa penting sebagai titik awal yang melahirkan 
kesadaran akan hak azazi manusia yang universal; (2) Pancasila sebagai Lima Dasar 
Negara Republik Indonesia, yang muncul sebagai gerakan pengusiran penjajahan di 
Bumi Nusantara, sebagai bagian dari perjuangan pembebasan dunia dari sistem 
penjajahan yang sangat tidak manusiawi; (3) ajaran yang terkandung pada agama-agama 
samawi; (4) ajaran-ajaran agama tradisi;  dan (5) tradisi adat-istiadat yang berkenaan 
dengan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi yang dikenal dan diamalkan oleh berbagai 
kelompok masyarakat adat-masyarakat adat itu sendiri. 

 
Melalui proses ’pembacaan’ dan ’penafsiran’ berdasarkan pengalaman-

pengalaman aksi-reflektif, baik yang dilakukannya sendiri maupun pengalaman pihak 
lain, Nitiprawiro menyebutkan, ada 4 (empat) pilar paradigma pembebasan modern, yang 
juga dapat diuji dengan standar-standar konseptualisasi ilmu pengetahuan dunia masa 
kini. Keempat nilai-nilai dasar itu adalah: 

 
1. Kemerdekaan (Independency) 

Kemerdekaan ditafsirkan tidak sekedar otonomi atau kemerdekaan wilayah, 
tetapi utamanya adalah dalam pengertian kemandirian manusia/rakyat sebagai 
hasil karya penciptaan Allah yang tertinggi; 

2. Kesaudaraan (Solidarity) 
Kesaudaraan bukan persaudaraan. Kesaudaraan adalah sesuatu yang harus 
selalu diusahakan dari kedua atau beberapa pihak yang berkepentingan. 
Artinya kesaudaraan bukan sekedar brotherhood (persaudaraan atau 
kekeluargaan) atas dasar hubungan darah atau perkawinan, melainkan, 
terutama adalah rasa hormat kepada pribadi dan/atau kelompok lain dengan 
segala keunikan dan kemajemukannya; 

3. Keadilan sosial (social justices) 
Keadilan sosial bukan sekedar persama-rataan (equality), tetapi terlebih-lebih 
adalah percukupan syarat/sarana dasar kehidupan bagi semua kalangan; 

4. Kerakyatan (populist) 
Kerakyatan bukan sekedar cinta bangsa (nationhood), tetapi terlebih-lebih 
adalah cinta kepada kemanusiaan. Terutama sekali kepada mereka yang masih 
dipinggirkan. 

 
Dalam seperempat abad terakhir, berbagai gerakan sosial di negeri ini, disadari 

atau tidak, sebenarnya telah mengadopsi nilai-nilai dasar ini. Pengabdosian itu didasari 
oleh kenyataan bahwa keempat nilai-nilai dasar itu bukanlah sesuatu yang asing bagi 
berbagai kelompok marginal; dan tertindas di negeri ini. Termasuk berbagai kelompok 
masyarakat adat. Bahkan, menurut Nitiprawiro, keempat nilai-nilai dasar itu telah 
menjadi bagian yang inheren dalam kebudayaan Masyarakat Adat dan masyarakat-
masyarakat adat lainnya itu. 
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Nitiprawiro mencontohkan,11 pembebasan anak-anak bangsa diungkapkan dalam 
cita-cita kesurgaan yang biasanya didaraskan dalam upacara Tiwah, sebagaimana yang 
terdapat dalam tradisi keagamaan Kaharingan. Seperti yang terungkap dalam mantera 
pangantaran arwah nenek moyang ke dalam rumah panggung surga: 

 
”Lewu tataw habaras bulau/ Negeri kaya berpasir emas; 
Rundung raja habusung hintan/Istana raja bergunung emas; 
Lewu tataw dia rumpang tulang/Negeri kaya tak melelahkan tulang; 
Rundung raja isen kamulu uhat/Istana raja yang tidak pernah berkurang. 
 
Lebih lajut disebutkan bahwa praktik agama Kaharingan juga terkait dengan 

pandangan hidup dan tata susunan masyarakat seperti yang terkandung dalam mitos-
mitos tentang burung enggang, burung elang, bentang (rumah panjang), dan juga praktik 
tanah untuk fungsi sosial, baik peruntukan bagi kerabat maupun pendatang. Semuanya, 
jika direnungkan jiwa dan roh ajarannya, adalah untaian nilai-nilai luhur pembentuk 
paradigma pembebasan, sebagai alternatif terhadap paradigma globalisasi. 

 
Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan 

ekonomi. Seperti yang disimpulkan Paulus Florus (1994),12 setidaknya terdapat 14 ciri 
yang menonjol sebagai sikap hidup Masyarakat Dayak dalam konteks kehidupan sosial 
dan ekonomi ini. Masing-masing adalah: (1) Suku berbagi kemujuran dengan sesama; (2) 
demokratis dan egalitarian; (3) hormat terhadap alam; (4) cinta damai, apa yang dianggap 
musuh hanyalah yang menyerang secara fisik; (5) tidak bisa menabung dan 
merencanakan masa depan; (6) hidup dimanja oleh alam; (7) tidak mengenal sisyem 
dagang dan pasar; (8) suka merendahkan diri, cenderung pasif; (9) mudah iri hati, bukan  
pada orang asing tetapi justru pada kerabat dan teman sendiri; (10) mudah tersinggung 
dalam hal yang menyangkut suku atau adat-istiadat; (11) menghormati dan menjamu 
tamu secara berlebihan, kadang di luar batas kemampuan; (12) jujur dan polos, maka 
mudah termakan bujukan; (13) sesuai kata dengan tindakan; (14) suka damai, dan 
kekerasan dipantangkan oleh adat. Perkelahian hanya dilakukan dalam situasi terpojok, 
dan harus memiliki alasan yang amat kuat. Menurut Nitiprawiro, kesemuanya sikap 
hidup Masyarakat Dayak itu berkesesuaian dan/atau sebagai perwujudan dari nilai-nilai 
dasar kemerdekaan, kesaudaraan, keadilan sosial, dan kerakyatan yang menjadi nilai-nilai 
dasar paradigma pembebasan anak-anak bangsa. Terkait pada beberapa sikap hidup yang 
terlihat tidak kondusif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan, 
meski Florus dan Nitiprawiro tidak bermasud mengadakan penilaian atas sikap hidup 
Masyarakat Dayak itu—Notoprawiro berkeyakinan bahwa hal itu adalah akibat dari 
kondisi kehidupan masa lalu (seperti sumberdaya alam yang berlimpah, sehingga tidak 
perlu menabung dan merencanakan masa depan; diperdaya oleh kekuatan-kekuatan rakus 
dan penipu dari luar (kegiatan-kegiatan esploitasi sumberdsaya alam yang berlebihan 
misalnya); dan tatanan masyarakat yang tidak mampu mengontrol secara hukum 
pembohonagan dan keserakahan itu; dan hal-hal negative lainnya. Dengan begitu, apa-

 
11   Ibid. 
12   Paulus Florus, “Transformasi Budaya Dayak dalam Pembangunan Sosial-Ekonomi”, dalam Paulus 

Florus, et.al., eds., Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi. Pontianak/Jakarta: Institute of 
Dayakology Research and Development. 
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apa yang terlihat negative pada sikap hidup tersebut bisa jadi tidak dapat ditimpakan pada 
orang Dayak, melainkan terjadi karena struktur social, ekonomi, politik dan hukum yang 
melingkupi tidak memihak kepada pemberdayaan atau pembebasan Masyarakat Dayak, 
tetapi berpihak pada para penyarah dan perusakan kehidupan rakyat itu.13 

 
Dengan religiositas yang demikian itu diharapkan berbagai kelompok masyarakat 

adat, dalam hal ini tentulah yang tengah mengalami ketertindasan dari berbagai segi 
kehidupan, terbebaskan dari situasi-situasi yang menindas itu, sekaligus dapat 
menyumbang nilai-nilai dan sikap hidup bagi pergaulan Nasional dan Internasional. 
Dengan itu semua semua gerakan pembebesan berkeinginan juga memperjuangkan dan 
menggunakan wajah globalisasi yang ramah, yakni globalisasi ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan budaya yang manusiawi. Dan hal itu diperjuangkan dengan prinsip 
perjuangan yang anti-kekerasan, karena gerakan ini percaya bahwa kekerasan akan 
memicu kekerasan yang lain dan hampir tak ada habisnya. 

 
Dengan kelima nilai-nilai dasar inilah cita-cita gerakan, dan seluruh aturan dan 

sistem organisasi dirumuskan sebagai pedoman lebih jauh dalam seluruh gerakan 
mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ramah bagi kehidupan 
masyarakat adat di Nusantara ini, sebagai bagian masyarakat global yang 
berkemerdekaan, berkesaudaraan, berkeadilan sosial, berkerakyatan, dan anti-kekerasan. 

 
13   Lebih lanjut lihat Nitiprawiro, op.cit., hal. xxxvi – xxxix. 


