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MOTTO: 

� Jalan menuju sukses itu bukan dilihat dari soal kelancaran dan kemudahan 

dalam berjalan, tapi soal bagaimana cara melangkah dan bergerak. 

� Kesabaran itu ilmu tingkat tinggi, dilihat bagaimana cara kita belajar Sakit, 

Sulit, Lelah, tetapi Sabar Itu sangat Indah. 

� Jalani Semuanya denga senyuman dan berfikirlah positif. 
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ABSTRAK 

Irmawati, Eva. 2015. Integrasi Sosial Pada pengikut Aliran Kepercayaan Suku 
Dayak Bumi Segandu Dengan Masyarakat Sekitar Di Losarang Indramayu. 
Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakulas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. dan Drs. 

Setiajid,  M.Si. 
 

Kata kunci: Integrasi Sosial, Aliran Kepercayaan, Suku Dayak Bumi 
Segandu, Masyarakat Sekitar 

 
Banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat tentang berbagai 

disintegrasi yang dialami berbagai kelompok minoritas maka perlu untuk 

mengkaji persoalan-persoalan yang ada dengan berbagai alternatif. Banyak 

kelompok minoritas, yang hancur karena tidak adanya antisipasi pembacaan 

mengenai potensi kerukunan maupun konfliknya. Kajian penelitian yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah integrasi sosial pada pengikut aliran 

kepercayaan suku dayak indramayu dengan masyarakat sekitar . 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diambil adalah 1) 

bagaimanakah Integrasi Sosial Suku Dayak Indramayu, 2) hambatan apakah yang 

dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak Indramayu, dan 3) bagaimanakah dinamika 

relasi sosial pengikut paham keagamaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui integrasi sosial Suku 

Dayak Indramayu dalam kehidupan di lingkungan sekitarnya, 2) untuk 

mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak 

Indramayu, dan 3) untuk mengetahui dinamika relasi sosial komunitas pengikut 

kepercayaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di 

Suku Dayak Indramayu Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten 

Indramayu. Fokus penelitiannya adalah Integrasi Sosial Suku Dayak Indramayu, 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak Indramayu, 

dinamika relasi sosial pengikut paham  keagamaan lokal dengan masyarakat di 

sekitarnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis 

data kualitatif mengunakan teknik dari Miles dan Huberman. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi 

sosial pada Suku Dayak Indramayu berjalan dengan baik, kehidupan Suku Dayak 

Indramayu bisa diterima oleh warga masyarakat sekitar karena mereka itu dalam 

menjalakan kehidupan sehari-hari bisa diterima masyarakat dengan baik, 

hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu adalah penyebab konflik dengan anggota 

PAKEM karena Suku Dayak itu tidak mempunyai KTP dan tidak masuk kedalam 

agama yang ada di Indonesia melainkan kepercayaan yang dianutnya dan 

menyebabkan terjadinya konflik dan dinyatakan sesat oleh MUI, Hambatan  yang 

dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pembangunan Desa Krimun pada 

masyarakat Dayak Bumi Segandu. Dinamika relasi sosial Suku Dayak Indramayu 

budaya terdapat hubungan yangharmonis dengan masyarakat sekitar, masyarakat 
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sekitar tidak mempermasalahkan keberadaan Suku Dayak, sementara ini belum 

ada pengaduan yang negaif dari masyarakat sekitar tentang Suku Dayak 

Indramayu, semua berjalan baik. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah: integrasi sosial Suku Dayak 

Indramayu terintegrasi oleh nilai dan norma yang mereka buat sendiri,  dan inilah 

yang meningkatkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hambatan yang 

dihadapi yaitu adalah penyebab konflik dengan anggota MUI Secara statistik 

masyarakat suku dayak indramayu ini tidak meiliki KTP karena dalam kehidupan 

sehahri-hari, aktivitas keagamaan komunitas ini tidak masuk kedalam agama 

resmi yang diakui secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dinamika 

relasi sosial pengikut paham keagamaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya, 

terutama pengikut agama mainstream. Hubungan mereka dengan masyarakat 

sekitar dapat terjalin dengan baik, karena adanya saling pengertian diantara 

mereka. Saran dalam penelitian ini adalah:Kepada MUI menugutamakan 

pendekatan untuk memahami dan mempelajari apa yang dianggapnya aliran sesat. 

Karena itu masih simpang siur.Pemerintah daerah kabupaten indramayu 

diharapkan berperan dalam menyelesaikan masalah juga mengklarifikasi 

keberadaan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Pemerintah 

setempat, untuk bisa membuka wawasan dan pikiran masyarakat Suku Dayak 

Indramayu tersebut akan pentingnya memiliki identitas diri yang sesuai berupa 

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masyarakat Suku Dayak Indramayu, agar turut 

berpartisipasi dalam program-program pemerintahan. Salah satunya dengan 

adanya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena hal ini akan 

memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dicirikan oleh 

adanya keragaman budaya. Keragaman terebut antara lain terlihat dari 

perbedaan bahasa, etnis (suku bangsa), dan keyakinan agama. Pada satu sisi 

lain, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat 

bernilai, namun pada sisi yang lain, pluralitas kultural tersebut memiliki 

potensi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas kultural 

seringkali dijadikan untuk memicu munculnya konflik suku, agama, ras, dan 

antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari 

pertikaian tersebut lebih pada persoalan-persoalan ketimpang ekonomi, 

ketidakadilan sosial dan politik, (Rahardjo 2005:1). 

Masyarakat Indonesia yang multikultural (plural culture) secara 

demografis maupun sosiologis potensial bagi terjadinya konflik, karena 

masyarakat terbagi (divided) ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan 

identitas kultural mereka.  

Manusia dalam menjalani kehidupan pada suatu masyarakat pasti 

memerlukan sistem nilai-nilai budaya. Masyarakat terdiri dari sejumlah 

kelompok-kelompok sosial, asosiasi, institusi dan organisasi sosial. 

Pada dasarnya nilai sosial dengan kelompok sosial mempunyai suatu 

hubungan. Nilai-nilai  sosial berfungsi sebagai penggerak, kelompok sosial 

merupakan hasil gerakan. Nilai sosial adalah faktor penyebab (kausa)  
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sedangkan kelompok sosial merupakan faktor akibat (efek). Nilai-

nilai sosial yang hidup dalam masyarakat untuk mengadakan relasi agar 

mereka bersama-sama membentuk kelompok-kelompok sosial sebagai 

wadah kegiatan bersama. 

Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap manusia 

harus memperoleh kesempatan untuk berkembang  sesuai dengan bakat dan 

cita-itanya. Latar belakang  perjuangan untuk memperoleh  hak-hak tersebut 

dirintis oleh dunia barat. Selanjutnya perjuangan demi perjuangan ini 

melahirkan sebuah naskah yang bernilai penting bagi perkembangan hidup 

dan kehidupan manusia dalam berbangsa. 

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena 

orang itu adalah manusia. Hak asasi ini bersifat universal, merata, dan tidak 

dapat dialihkan kepada orang lain. Seseorang tidak akan pernah kehilangan 

hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin berhenti sebagai manusia, 

walaupun ada kemungkinan ia menerima perlakuan yang tidak manusiawi 

(Donelly dalam Suyahmo, 2012:58). 

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan 

dalam deklarasi, tanpa ada pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, opini pilitik atau opini lain, kewarganegaraan atau 

asal-usul sosial, kekayaan, keturunan, atau status lainnya. 

Di negara Indonesia terdapat lima agama. Tidak hanya agama 

mainstream yang terlembaga, tapi juga kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal 
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dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam 

masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia. 

Agama sebagai suatu keyakinan, kepercayaan, keberadaannya menjadi 

sangat hakiki bagi kehidupan manusia. Disamping itu agama menjadi sumber 

motivasi dan inspirasi bagi pemeluknya, dan hal itu akan terus berkembang 

seirama dengan perkembangan peradaban manusia. Toleransi dalam konteks 

beragama, pemeluk agama yang satu dituntut kerelaannya untuk menerima 

kenyataan apa adanya terhadap kondisi pemeluk agama lainnya.  

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh hukum, 

termasuk urusan HAM.Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia, sehingga tiap hal yang  dilakukan di negara ini harus beralaskan 

hukum.  Hukumlah yang mengatur  hak serta kewajiban tiap warga negara apa pun 

jabatannya, apa pun institusinya. 

Dilihat dari konteks HAM Aliran suku Dayak adalah, aliran yang saat ini 

pihaknya tetap akan melakukan kajian terhadap keputusan anggota Pakem yang 

menyatakan bahwa aliran Suku Dayak Sesat. Dijelaskannya,  Komnas HAM sebatas 

melakukan kajian, memantau, melakukan mediasi dan penyuluhan terhadap 

persoalan tersebut.”Jadi, tidak serta merta anggota  Pakem bisa langsung begitu saja 

membubarkan, akan tetapi perlu dikaji ulang sejauhmana keputusan tersebut”, seraya 

meminta kepada semua pihak agar arif dalam membuat keputusan, sehingga tidak 

menimbulkan gejolak. 

Pembubaran kelompok-kelompok beragama tidak saja terjadi akhir-

akhir ini, dimasa lalu pembubaran aliran sudah banyak terjadi. Di Jawa Barat 

setidaknya ada 46 aliran kepercayaan, data ini diperoleh ini diperoleh 
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berdasarkan sumber Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakattahun 1975. 

Menurut Achmad  “Diantara aliran yang dulu pernah ada adalah Agama 

Djawa Sunda, dan masyarakat juga mengenalnya sebagai agama sunda asli 

atau agama sunda wiwitan, aliran ini adalah aliran kepercayaan lokal. 

Keberadaannya terancam pada masa Orde Baru karena dianggap 

menyimpang dari 5 agama resmi yang ada di Indonesia. Ini sangat jelas pada 

masa itu, bahwa  pemerintahan sedang menjalankan politik keseragaman” 

(dalam Hartawan, 2008:13). 

Semakin banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat tentang 

berbagai disintegrasi yang dialami berbagai kelompok minoritas maka perlu 

untuk mengkaji persoalan-persoalan yang ada dengan berbagai alternatif. 

Banyak kelompok minoritas, yang hancur karena tidak adanya antisipasi 

pembacaan mengenai potensi kerukunan maupun konfliknya. 

Pengamatan akan berbagai kemungkinan disintegrasi sangat penting 

guna mencari penawaran untuk suatu sistem kepercayaan. Pengamatan akan 

adanya potensi-potensi bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya ketidak 

stabilan dan disintegrasi sistem (Parson, 1951:5-6).  

Motivasi untuk melakukan penelitian ini adalah atas Hak Azasi 

Manusia yang kurang diperhatikan terhadap kelompok-kelompok minoritas 

yang dipaksakan untuk bubar, padahal saya yakin mereka mampu untuk 

berubah secara alami seperti yang diharapkan beberapa pemikir struktur 

fungsional. 
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Menurut Aap “Suku Dayak Indramayu adalah Suku Dayak Bumi 

Segandu yang bermukim di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten 

Indramayu Jawa Barat. Aliran ini ada semenjak tahun 1982 yang terbentuk 

atas prakarsa dalam ajaran Ki Takmad Diningrat. Dulunya beliau adalah 

seorang guru pencak silat, namun dalam perhatiannya atas orang-orang yang 

menyalahgunakan pencak silat untuk kejahatan dan kesombongan, maka 

beliau membentuk perkumpulan yang mengajarkan hidup yang bersahaja, 

tentang kebaikan dan tata cara hidup yang bersahabat dengan alam” 

(www.Desentara.org diunduh 6 November 2014).  

Keberadaan Suku Dayak diakui sebagai salah satu suku yang ada di 

Indonesia. Namun tetap saja, sulit untuk menghilangkan citra negatif Dayak 

sebagai orang primitif. Itulah yang mempengaruhi pemberian nama Dayak 

Indramayu, suatu sebutan yang mengidentifikasi dari simbol primitif yang 

dikenakan mereka. 

Eksistensi Dayak Indramayu banyak hambatan, baru-baru ini mereka 

menerima tuduhan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai ajaran agama 

yang sesat. Walaupun demikiaan eksistensi komunitas ini tetap berjalan 

seperti biasa.Menurut Aap “Adat atau budaya yang selama ini diyakini oleh 

komunitas yang jauh dari makanan yang bernyawa. Pemerintah juga harus 

adil dalam bertindak, dan jangan seenaknya sendiri. Kami bersama ribuan 

pengikut Suku Dayak tidak akan membubarkan diri, meski Pengawasan aliran 

kepercayaan masyarakat telah menyatakan bahwa suku dayak itu tidak jelas 

ajarannya”  (www.Antara.comdiunduh 6 November 2014). 
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Ajaran agama yang kurang jelas  yang dikeluarkan MUI tidak 

merubah apapun, nyatanya aliran ini tetap hidup rukun bersama warga sekitar 

yang mayoritas Islam. Walaupun dinyatakan sesat sebagian masyarakat 

Indramayu sepertinya tidak rela jika aliran ini dibubarkan. Oleh karena itu 

yang menjadi pertanyaan besar buat penelitian kali ini, apa yang membuat 

terjadinya konflik sehingga aliran Dayak Takmad Diningrat tetap Eksis. 

Meskipun tampak stagnan, namun komunitas pengikut kepercayaan 

lokal sebenarnya mengalami perkembangan, pasang surut. Hal itu terkait 

dengan adanya perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri, maupun 

perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan disekitarnya. 

Dalam pandangan politik juga seringkali turut mempengaruhi perubahan-

perubahan tersebut.  

Kajian ini terkait dengan perkembangan paham keagamaan lokal 

(ajaran) yang disebut Suku Dayak Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat. 

Komunitas tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami 

berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, 

untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena itu, 

sebagaimana sistem kerpercayaan yang lain, komunitas-komunitas ini terus 

melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi 

dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah menarik bagi penulis, untuk 

menuangkan hasil penelitian itu dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul 

“Integrasi Sosial Pada Suku Dayak Bumi Segandu Di Losarang 
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Indramayu (Penegakkan HAM Khususnya Terhadap Nilai Tuhan Yang 

Maha Esa)”. 

B. Rumusan Masalah  

Melihat masalah diatas penulis perlu merumuskan masalah, sehingga 

peneliti ini lebih terfokus:  

1. bagaimanakah Integrasi Sosial Suku Dayak Indramayu? 

2. hambatan apakah yang dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak 

Indramayu? 

3. bagaimanakah dinamika relasi sosial pengikut paham keagamaan lokal 

dengan masyarakat di sekitarnya? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. integrasi sosial Suku Dayak Indramayu dalam kehidupan di lingkungan 

sekitarnya. 

2. hambatan apa yang dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak Indramayu.  

3. dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan lokal dengan 

masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama mainstream. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah khasanah 

pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya, disamping itu hasil 

penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang 

mengkaji masalah yang sama. 

2. Manfaat praktis 

1. Bagi Masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Desa Krimun 

Losarang Indramayu agar bisa menerima kondisi Suku Dayak 

Indramayu. 

2. Bagi Suku Dayak Indramayu agar hidup rukun dan tidak menyalah 

gunakan aliran kepercayaan yang mereka percayai sebagai agama dan 

kepercayaannya. 

3. Bagi Anggota Pakem agar lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia 

dan memperhatikan kebebasan beragama. 

4. Bagi peneliti sebagai pengembangan pengetahuan tentang HAM dan 

Integrasi aliran kepercayaan Suku Dayak Indramayu. 

5. Bagi peneliti sebagai pengembangan pengetahuan tentang relasi sosial 

kumunitas kepercayaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya, 

terutama pengikjut agama mainstream. 
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E. Batasan Istilah  

Untuk menghindari salah tafsir dalam menilai judul skripsi ini dan 

membatasi ruang lingkup objek yang akan diteliti serta ada kesatuan 

pengertian dari beberapa kata yang ada dalam judul skripsi, maka perlu 

ditegaskan seperti berikut ini: 

1. Integrasi Sosial 

Integrasi sosial adalah integrasi sosial dimaknai sebagai proses 

penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam 

kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan 

masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Saling berbagi menjadi hal 

yang selalu dijaga untuk tetap menciptakan suasana yang damai.  

2. Aliran Kepercayaan 

Aliran Kepercayaan adalah suatu cabang dari faham yang rentang 

masih berinduk dari salah satu agama  suatu paham dogmatis, terjalin 

dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih 

terbelakang. Yang tidak termasuk kedalam salah satu agama yang ada di 

Indonesia. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya 

sepanjang masa. 

3. Suku Dayak Bumi Segandu Indramayu 

Suku Dayak Indramayu adalah nama panggilan suku dayak bumi 

segandu yang bermukim di Kampung Krimun Kecamatan Losarang 

Kabupaten Indramayu. Yang memiliki aliran kepercayaannya sendiri. 
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4. Masyarakat  

Masyarakat adalah manusia yang hidup secara bersama-sama 

dalam suatu lingkungan yang mempunyai suatau tujuan hidup untuk saling 

membantu dengan manusia lain agar terciptanya hidup damai, sejahtera, 

dan rukun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Integrasi  

1. Integrasi 

Integrasi adalah pola keterkaitan (interdependensi) anatara berbagai 

unsur atau struktural sosial dalam masyarakat atau sistem sosial. Konsep ini 

pada dasarnya berangkat dari sebuah asumsi fungsional bahwa masyarakat 

merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur, komponen, striktur 

(Bapekepar 2003:129) 

Jadi integrasi ini dalam kehidupan masyarakat bisa menimbulkan 

dampak baik untuk membangun suatu kehidpan bermasyarakat yang lebih 

rukun dan baik lagi, dimana masing-masing struktural berkaitan satu sama lain 

dalam satu kesatuan untuk suatu tujan tertentu. Dengan demikian bila ada 

keterkaitan antar unsur tersebut maka terjadi sistem integrasi.  

2. Integritas Sosial 

Integrasi sosial merupakan suatu ikatan sosial berdasarkan pada nilai 

dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntunan tentang bagaimana 

individu berperilaku (Bapekepar 2003:3). 

Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda 

dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda 

tersebur dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan 

lain sebagainya. 
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Integrasi sosial dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh 

anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan 

masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan persenyawa-

persenyawa berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama 

dijunjung tinggi. Dalam hal ini terjadi akomodasi, asimilasi dan 

berkurangnya prasangka-prasangka di antara anggota masyarakat secara 

keseluruhan. 

Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan 

prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, 

dominasi, tidak banyak sistem yang tidak saling melengkapi, dan tumbuh 

integrasi tanpa paksaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan integrasi 

masyarakat pada masyarakat majemuk dilakukan dengan mengatasi atau 

mengurangi prasangka. 

Berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan 

memberi tuntunan tentang bagaimana berperilaku. Syarat terjadinya 

integrasi sosial berhasil apabila: (1) Anggota masyarakat merasa bahwa 

mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka; (2) 

Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (konsensus) bersama 

mengenai nilai dan norma; (3) Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup 

lama dan dijalankan secara konsisten.  Adapun faktor yang mempengaruhi 

cepat atau lambatnya proses integrasi, yaitu : (1) Homogenitas kelompok, 

pada masyarakat yang homogenitasnya rendah integrasi sangat mudah 

tercapai, demikian sebaliknya; (2) Besar kecilnya kelompok, jumlah 
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anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena 

membutuhkan penyesuaian diantara anggota; (3) Mobilitas geografis, 

semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi maka semakin 

mempengaruhi proses integrasi: (4) Efektifitas komunikasi, semakin 

efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi anggota-anggota 

masyarakat tercapai (William F. Ogburn dan Meyer Nimkoff dalam 

Bapekepar 2003:3).  

Berdasarkan syarat integrasi sosial dan faktor yang mempengaruhi 

cepat atau lambatnya suatu proses integrasi sosial tergantung dari anggota 

masyarakat yang berada dilingkungan tersebut untuk berhasil atau 

tidaknya menciptakan keberhasilan mengenai nilai dan norma yang 

dijalankan secara konsisten dalam mempengaruhi suatu proses integrasi 

sosial tersebut.  

Integrasi sosial juga memiliki suatu bentuk-bentuk integrasi sosial 

untuk mencapai suatu tujuan, yaitu :  (1) Integrasi Normatif : integrasi 

yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat,  contoh masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan 

Bhineka Tunggal Ika; (2) Integrasi Fungsional, integrasi yang terbentuk 

sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyrakat. Contoh 

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, mengintegrasikan dirinya 

dengan melihat fungsi masing-masing, suku bugis melaut, jawa pertanian, 

Minang pandai berdagang; (3) Integrasi Koersif, integrasi yang terbentuk 

berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa 
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menggunakan cara koersif. Dan adapun suatu proses Integrasi dapat dilihat 

melalui proses-proses berikut  yaitu : (1) Asimilasi : berhadapannya dua 

kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan 

kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli;  (2) Akulturasi : proses 

sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu 

dihadapkan pada kebudayaan asing (baru), sehingga kebudayaan asing 

(baru) diserap/diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa 

meninggalkan sifat aslinya. Serta terdapat suatu faktor-faktor pendorong 

integrasi sosial, yaitu : (1) Adanya tolerasnsi terhadap kebudayaan yang 

berbeda; (2) Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi; (3) 

Mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan 

kebudayaannya; (4) Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang 

berkuasa; (5) Adanya persamaan dalam unsur unsur kebudayaan; (6) 

Adanya perkawinan campur (amalgamasi);  (7) Adanya musuh bersama 

dari luar (William F. Ogburn dan Meyer Nimkoff dalam Bapekepar 

2003:3). 

Sebenarnya integrasi sosial antar kelompok tersebut dapat tercapai 

apabila masyarakat yang menjadi anggota suatu kelompok merasa 

keuntungan yang diperoleh dari kelompok lebih besar dari resiko yang 

harus ditanggungnya. Demikian juga, kelompok memberikan arah yang 

jelas tentang bagaimana harus berperilaku dan sanksi yang diberikan 

apabila melanggar nilai dan norma yang telah disepakati.  
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Unsur-unsur terpenting dalam pengintegrasian dan solidaritas 

kelompok antara lain kemargaan, perkawinan, persamaan agama, 

persamaan bahasa dan adat, kesamaan tanah, wilayah, tanggung jawab atas 

pekerjaan sama, tanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi, 

ekonomi, ikatan lembaga yang sama, pertahanan bersama, 

kerjasama/bantuan bersama, dan pengalaman, tindakan dan kehidupan 

bersama (Roucek dalam Bapekepar 2003:4). 

Integrasi sistem pangedereng memeperjelas bentuk-bentuk 

integrasi, antara lain integrasi substansial dan struktural. Integrasi bentuk 

substansial terbagi dua yaitu integrasi yang mengarah pada proses 

asimilasi dan adaptasi. Adanya sistem pangederreng yang terintegrasi 

dengan sistem syariat islam rupanya menjadi kajian menarik. Perpaduan 

tersebut tidak lain karena adanya adanya proses asimilasi yang sulit 

dipisahkan, selain itu ada proses adaptasi terhadap lingkungan (Rasdiyah, 

2009 : 202).  

Beberapa penelitian yang mendekati kesamaan didalam 

membicarakan integrasi, namun sayangnya kajian masih luas selain itu 

objek penelitiannya kurang spesifik. Beberapa hasil penelitian diantaranya 

yang dilakukan Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Hidup Umat 

Beragama Pusat Litbang kehidupan beragama badan Litbang Agama dan 

Diklat Departemen Agama RI. Dari penelitian yang ia lakukan ada 

beberapa hal yang bisa menjadi potensi kerukunan di Jawa Barat salah 

satunya upacara selametan merupakan salah satu indikator atau 
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penghubung bagi penduduk. Ia menyimpulkan dalam kegiatan ini 

memiliki nilai simbol yang intinya mengutamakan keharmonisan. 

Disinggungnya juga mengenai nilai dan norma yang ada di masyarakat 

terutama norma-norma agama yang dapat menjadi potensi integrasi 

masyarakat Jawa Barat (Achmad Syahiddalam Skripsi Hartawan,2008 

:13). 

Menurut Ashanul Khalikin “Dalam potensi kerukunan di DKI 

Jakarta, bahwasannya dibentuk pranata yang bersifat integratif bisa 

menjadi potensi terjadinya integrasi beragama”. Salah satu pranata 

keagamaan di DKI Jakarta bernama FKKUB (Forum Komunikasi 

Konsultasi Umat Beragama) Dari buku yang sama, seorang peneliti 

Ashanul Khalikin mengungkap (dalam Ahmad, 2012 : 119).  

3. Integrasi Sosial Suku Dayak Indramayu 

Suku Dayak di Indramayu ini terletak di Desa Krimun, Kecamatan 

Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Suku Dayak Bumi Segandu 

merupakan sebuah komunitas. 

Suku Dayak merupakan komunitas yang telah berkembang sejak 

lama. Tidak ada sumber yang memastikan kapan komunitas itu ada di 

Losarang. Ada yang mempercayai Suku Dayak merupakan kepercayaan 

nenek moyang orang Indramayu, seperti aliran kejawen di daerah Jawa 

Tengah. Suku Dayak berasal dari dua kata Suku dan Dayak. Suku yang 

dalam bahasa Indramayu berarti kaki. Dayak berasal dari kata diayak yang 

artinya disaring. Jadi, Suku Dayak adalah salah satu suku yang ada di 
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Indonesia yang mengutamakan atau mengharuskan anggotanya selalu 

berhati-hati saat melangkah dalam kehidupan. Para penganut Suku Dayak 

meyakini setiap langkah yang diambil mesti disaring dahulu sehingga 

mereka tidak terjerumus dan salah langkah. 

Di daerah-daerah Indonesia yang tersebar luas terdiri dari jumlah 

suku bangsa yang dikenal pula dengan masyarakat daerah. Tiap suku 

bangsa memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan 

serta bangsa lain.  

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di 

dalamnya terkandung ilmu penghetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Oleh karena tiap suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri-

sendiri. Maka di Indonesia juga terdapat sejumlah sistem budaya yang 

dipergunakan oleh masing-masing suku bangsa.  

Dalam kehidupan sehari-hari suku bangsa itu menggunakan sistem 

budayanya sendiri yang terdiri dari seperangkat ilmu pengetahuan ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat istiadat, kesenian, dan kebiasaan-

kebiasaan lain. Sistem kebudayaan tersebut ditaati oleh warga 

masyarakatnya. Usaha mengingkari sistem budayanya dianggap oleh 

masyarakatnya sebagai tindakan yang menyeleweng. Pelaku dari 

penyelenggaraan tersebut mendapat sanksi dari masyarakatnya. Beratnya 
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sanksi didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang 

berat dapat menyebabkan orang tersebut dikeluarkan dari masyarakatnya.  

Jika disistematiskan maka masyarakat merupakan sumber energi 

yang menghasilkan kebudayaan. Dan kebudayaan sebagai sistem budaya 

merupakan alat yang mengatur atau mengontrol masyarakatnya. 

Dalam sejarah telah mencatat bahwa Sumpah Pemuda yang 

dicetuskan pada tahun 1928 adalah suatu perwujudan solidaritas sosial 

begitu kental merasuk dalam kalbu antar golongan pemuda. Tidak perlu 

dipertanyakan dari mana asal-usul suku bangsa, ras, agama, dan bahasa. 

Mereka bergabung, membaur, menyatu dalam kadar solidaritas yang 

tinggi, menuju terwujudnya integrasi sosial.  

Kondisi yang mirip juga pernah terjadi, walaupun dimensi waktu 

dan jumlah pelaku berbeda. Dalam kurun waktu tahun yang lalu semua 

golongan begitu larut dalam semangat solidaritas sosial yang tinggi, larut 

dalam kesadaran kebersamaan dalam berbangsa begitu mengendap. 

Namun begitu, semua pihak tetap menyadari, bahwa Tanah Air tercinta 

adalah Negara Kesatuan Republik Indinesia ini didirikan sebagai hasil 

kerjasama semua pihak, dan semua golongan.  

Bahwa bangsa dan budaya Indonesia pada hakikatnya satu. 

Kenyataan adanya berbagai suku bangsa, ras, dan corak-ragam budaya 

yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal 

dan landasan pengembangsan Budaya Bangsa seluruhnya, sehingga 
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menjadi modal dasar bagi terwujudnya Integrasi Sosial dan Integrasi 

Nasional.  

Faktor integrasi yang mempersatukan pengikut Dayak Losarang 

dengan masyarakat sekitarnya adalah saling berbagi menjadi hal yang 

selalu dijaga untuk tetap menciptakan suasana yang damai. Solidaritas 

tampak kuat dalam pembelaan penduduk krimun yang siap menghadang 

orang-orang yang tidak senang akan keberadaan dayak Indramayu. Intinya 

keharmonisan tercipta karena prinsip saling menghormati dan tidak 

merugikan orang lain (Kompas: 2008 Faktor Integrasi 4 januari 2015).  

Dengan maraknya aliran kepercayaan orang beramai-ramai 

menguatkan identitas dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan, 

keanggotaan mereka dalam sebuah perkumpulan seperti tabligh, tahlil, 

tarekat, pengajian, dan lain-lain. Pada intinya bisa jadi mempertontonkan 

eksistensi, sebuah proses konsolidasi dan integrasi. Identitas yang semakin 

ketara antara in group dan out group bisa menjadi potensi integrasi 

didalam kelompok itu. 

4. Penyebab konflik antara Suku Dayak Indramayu dengan anggota 

PAKEM 

Para teoretisi konflik memandang suatu masyarakat terikat bersama 

karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Mereka 

mengklaim bahwa ”nilai-nilai bersama” yang dilihat oleh para fungsionalis 

sebagai suatu ikatan pemersatu tidaklah benar-benar suatu konsensus yang 

benar, sebaliknya konsensus tersebut adalah ciptaan kelompok atau kelas 
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yang dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka 

terhadap semua orang. 

Konflik mungkin realistis maupun tidak realistis. Konflik yang 

realistis terkait dengan tujuan yang rasional, dan konflik terjadi berkenaan 

dengan untuk mencapai tujuan. Dalam konflik yang tidak realistis, konflik 

tersebut merupakan tujuan itu sendiri. Tipe konflik ini timbul dari proses-

proses yang tidak rasional dan emosional dari pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya. Seringkali pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, tidak 

meyadari akan proses-proses emosional yang telah memotivasi mereka 

untuk memasuki pertentangan itu. Hampir semua konflik yang 

berlangsung di dalam kehidupan suatu masyarakat, mempunyai elemen 

rasional maupun elemen tidak rasional. Lebih jauh lagi konflik-konflik 

tersebut mungkin fungsional maupun difungsional pada saat yang 

bersamaan.  

Keberadaan Suku Dayak terusik oleh kelompok penguasa. Suku 

Dayak dianggap telah mencampuradukan agama. Kelompok ini juga 

dituduh sebagai aliran sesat dan mencoreng nama baik Kabupaten 

Indramayu dengan sengaja menghambat visi Kabupaten Indramayu 

REMAJA (Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera). Bahkan, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Indramayu mendesak diterbitkannya surat keputusan 

bersama (SKB) tiga lembaga (institusi) yakni Kepolisian (Polres 

Indramayu), Kejaksaan Negeri Indramayu, serta Komando Distrik Militer 

(KODIM) Indramayu segera diterbitkan. 
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Suku Dayak Indramayu juga tidak memiliki KTP, berkendaraan 

tidak menggunakan helm tapi memakai topi bambu petani yang dicat 

warna hitam, serta tidak melengkapi diri dengan SIM (surat izin 

mengemudi). Akibatnya, kerap terjadi ketegangan hubungan antara 

pemerintah dengan pengikut komunitas tersebut. 

Komunitas Dayak Losarang dan unsur Pengawas Aliran 

Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu, 

terjadi keributan usai pertemuan yang mengagendakan pembubaran Dayak 

Losarang sesuai dengan fatwa MUI Indramayu. Diduga,  kedua belah 

pihak saling mempertahankan pendapat mereka.Namun, kericuhan bisa 

dilerai oleh utusan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) 

yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. 

Pertemuan itu digelar menyusul adanya fatwa MUI yang 

menganggap komunitas Dayak Losarang sebagai aliran sesat dan harus 

dibubarkan. Sejak awal pertemuan, suasana berlangsung panas. Kedua 

belah pihak, baik komunitas Dayak Losarang maupun Pakem serta MUI, 

sama-sama mempertahankan argumentasi mereka. 

Komunitas Dayak Losarang di bawah pimpinan Takmad Diningrat 

beranggapan ajaran ini kurang jelas dari MUI tidak beralasan. Sebabnya, 

MUI tidak secara terperinci menyebutkan aspek sesat yang dituduhkan 

kepada komunitas Dayak Losarang berikut bukti yang dinilai menguatkan 

MUI. 
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Besarnya desakan pembubaran atas komunitas ini menyebabkan para 

penganut Suku Dayak merasa terancam. Lalu, mereka meminta 

perlidungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu. 

Namun, para wakil rakyat itu tidak mengambil sikap yang jelas meski para 

Suku Dayak datang dengan menghiba.DPRD ibarat sekumpulan sapi 

ompong yang hanya bisa duduk bengong di rumah gedong. 

Perbuatan DPRD banyak menuai kritik. Desakan pembubaran Suku 

dayak sangat bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia menghargai 

keragaman. Terlebih, Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan 

bagi setiap warga negara untuk menganut kepercayaan dan keyakinan 

mereka. Karena itu, tindakan mengusik apalagi membubarkan Suku dayak 

baik dilakukan oleh sekelompok orang ataupun kelembagaan seperti MUI, 

Kejaksaaan, atau Kodim Indramayu merupakan perbuatan melawan 

hukum dan bertentangan dengan UUD. 

Hingga kini masalah itu masih terkatung-katung. Nasib Suku dayak 

cemas dengan ancaman akan diterbitkannya SKB. Suku dayak patut dibela 

sebagai kaum minoritas yang terpinggirkan. Terlebih, apabila kekuatan 

penguasa sengaja meminggirkan mereka untuk memuaskan kepentingan 

segelintir orang yang haus klaim kebenaran. 

Upaya untuk memecahkan konflik selalu timbul selama 

berlangsungnya kehidupan suatu kelompok, namun terdapat perbedaan-

perbedaan di dalam sifat dan intensitas konflik pada berbagai tahap 

perkembangan kelompok. Pemecahan terhadap konflik-konflik yang besar 
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tidak akan dapat terjadi sampai suatu kelompok telah berkembang 

mencapai suatu titik di mana terdapat kesepakatan yang mendasar di dalam 

kelompok terjadi dengan pasti. Di dalam proses pembuatan keputusan, 

terletak metode-metode pengendalian konflik yang dapat digunakan 

terhadap semua atau setiap konflik (Wilson dalam Ahmadi, 2003: 282).  

Dalam kenyataan kehidupan di masyarakat terjadi suatu kompetisi 

dalam segala bidang kehidupan. Mereka saling berjuang demi mencapai 

kesejahteraan dan kemampuan sendiri. Situasi sosial yang tidak menentu 

(anomie) norma-norma kehidupan bermasyarakat seyogianya 

menunjukkan peran aktifnya, dengan mengedepankan harkat dan martabat 

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia.  

5. Pengertian HAM  

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena 

orang itu adalah manusia. Hak asasi ini bersifat universal, merata, dan 

tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Seseorang tidak akan pernah 

kehilangan hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin berhenti 

sebagai manusia, walaupun ada kemungkinan ia menerima perlakuan yang 

tidak manusiawi (Donelly dalam Suyahmo, 2012:58). 

Menurut Undang-Undang HAM No.39 Th.1999, pasal (1) : Hak 

Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan 

merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
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dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Sedangkan menurut Jan Materson dari KOMNASHAM PBB 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia ialah 

hak-hak yang melekat pada manusia, dimana bila hak ini tidak dimiliki 

oleh manusia maka mustahil ia dapat hidup sebahai manusia. Hak- hak ini 

langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang 

bersifat kodrati). Oleh karena itu tidak ada  kekuasaan apapun didunia 

yang dapat mencabutnya, namun demikian tidak berarti bahwa dengan hak 

tersebut manusia dapat berbuat menurut kehendaknya, karena manusia 

juga harus menghormati, menghargai hak-hak manuisa lainnya. 

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang 

dicanangkan dalam deklarasi, tanpa ada pembedaan apapun seperti ras, 

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini pilitik atau opini lain, 

kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan, atau status 

lainnya. 

Agama sebagai suatu keyakinan, kepercayaan, keberadaannya 

menjadi sangat hakiki bagi kehidupan manusia. Disamping itu agama 

menjadi sumber motivasi dan dan inspirasi bagi pemeluknya, dan hal itu 

akan terus berkembang seirama dengan perkembangan peradaban manusia.  

Landasan hukum yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 bisa 

dijadikan rujukan, bahwa keberagaman agama dan kepercayaan dijamin 

eksistensinya, dilindungi, mendapatkan hak kebebasan sama dari Negara 
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tanpa ada diskriminasi, didalam agama juga terkandung suatu ajaran 

bahwa umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap 

positif terhadap alam lingkungan. Dengan demikian bagi para pemeluknya 

bila mana ia konsisten dengan nilai-nilai agama yang ia anut dengan 

sendirinya ia juga telah menerapkan isi aturan yang terkandung dalam 

UUD 1945 tersebut.  

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pada pelaku 

Negara untuk menjamin kehidupan  masyarakat Indonesia yang majemuk 

ini untuk hidup berdampingan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang 

berbeda.  

Dalam agama sendiri terkandung suatu ajaran bahwa umatnya 

untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam 

lingkungannya. Dengan demikian, bagi para pemeluknya bilamana ia 

konsisten dalam nilai-nilai agama yang ia anut dengan sendirinya ia juga 

menerapkan isi aturan yang terkandung dalam UUD 1945. Jika hal ini 

yang terjadi, maka out put yang dihasilkan berupa tingkah laku dari 

individu pemeluk agama itu akan mencerminkan pribadi manusia yang 

berpredikat baik dan benar.  

Dalam HAM juga terdapat Hak Individu dan Hak Sosial, hal yang 

sering dikemukakan dalam hubungannya dengan pernyataan Umum 

tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diumumkan oleh PBB pada tahun 

1948. Hak individu yang didalamnya terkandung diantaranya hak yang 

dimiliki individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghalangi dan 
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mengganggu individu dalam mewujudkan hak-haknya seperti : hak untuk 

mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat, dan hak 

mengemukakan pendapat. Dalam hal individu bebas untuk 

mengekspresikan hak-hak tersebut dan negara harus menjamin dan 

melindunginya. Hak-Hak individu demikian itu termasuk dalam kategori 

hak-hak negatif.  

Di samping itu ada hak-hak lain yang berupa hak sosial yang 

dimiliki manusia bukan terhadap negara, tetapi terkait hubungan horisontal 

antara manusia satu dengan manusia lain yang hidup dalam komunitas 

masyarakat secara bersama-sama. Contohnya seperti : hak atas pekerjaan, 

hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, semuanya termasuk 

kategori hak positif. 

 

6. Aliran Suku Dayak Indramayu dilihat dari Konteks HAM 

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh 

hukum, termasuk urusan HAM. Hal ini terdapat dalamPasal 27 ayat 

(1)UUD Negara Republik Indonesia, sehingga tiap hal yang dilakukan di 

negara ini harus beralaskan hukum. Hukumlah yang mengatur hak serta 

kewajiban tiap warga negara apa pun jabatannya, apa pun institusinya. 

Terkait dengan perimbangan hak asasi manusia di Indonesia, Pasal 

28 J ayat (2) adalah  frame yang dapat diartikan secara singkat bahwa hak 

seseorang akan suatu hal terikat dengan hak orang lain. Oleh karenanya, 

tidak serta merta hak seseorang dapat terwujud tanpa mempertimbangkan 
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hak orang lain yang bersinggungan dengannya. Pada bagian ini termasuk 

masalah yang cukup sensitif agama. 

Setidaknya pengaturan masalah agama dalam UUD Negara 

Republik Indonesia dapat dilihat dari Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2). 

Pada dua pasal ini dengan tegas dinyatakan hak setiap orang dan 

kewajiban pemerintah.Sehingga menjadi hak tiap orang untuk memilih 

agama kemudian melaksanakan ajaran agamanya itu, disisi lain 

Pemerintah berkewajiban menjamin orang yang sudah memilih agamanya 

agar mereka dapat tetap menjalankan agamanya tanpa ada yang 

mengganggu. Lantas bagaimana dengan Aliran Suku Dayak Hindhu 

Budha Bumi Segandu Indramayu? 

Ahmad Baso, utusan Komnas HAM menyatakan masih melakukan 

kajian soal keberadaan Dayak Losarang. Untuk mempertajam kajian, 

Komnas HAM kini sedang melakukan pemantauan, penyuluhan, dan 

mediasi. 

Langkah itu diharapkan dapat menguak jawaban dari seluruh 

tudingan sesat yang dialamatkan kepada Dayak Losarang. Namun 

demikian, selama proses berlangsung, Komnas HAM akan tetap 

melindungi komunitas Dayak Losarang sebagai bagian dari hak adat 

masyarakat.  

Ketua Pakem yang juga Kepala Kejari Indramayu, Oedjijono, S.H., 

menyatakan, akan tetap berpegang pada hasil kajian dan fatwa MUI yang 
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menuntut pembubaran Dayak Losarang dalam jangka enam bulan ke 

depan.  

Senada dengan Oedjijono, Kapolres Indramayu AKBP, Drs. 

Syamsudin Djanieb, menyatakan, batas waktu pembubaran Dayak 

Losarang sampai enam bulan ke depan dinilai terlalu panjang.  

Ia sebenarnya menghendaki batas waktu pembubaran Dayak 

Losarang tiga bulan ke depan. Meski demikian, Syamsudin tetap 

menghormati saran dan keputusan yang disampaikan semua pihak, 

termasuk Komnas HAM. 

Namun, peristiwa itu tidak berkepanjangan karena dilerai anggota 

Komnas HAM. Setelah insiden tersebut, puluhan anggota komunitas 

Dayak Losarang kemudian membubarkan diri. 

Dengan melihat sekilas ajaran Suku Dayak Bumi Segandu 

Indramyu, menjadi hal yang sulit dipercaya ketika kemudian komunitas ini 

dinyatakan sesat. Dengan tanpa bermaksud melakukan pembelaan, penulis 

melihat bahwa apa yang diajarkan Takmad hanya menyerukan kepada 

pengikutnya untuk betul-betul mengamalkan ajaran agama sesuai yang 

diyakininya. Karena menurut Takmad pada hakikatnya semua agama 

mengajarkan akan kebenaran. Namun terkadang ketika agama sudah 

dimasuki ‘politik’ dan ‘kepentingan ekonomi’ maka kebenaran agama 

tersebut menjadi berbeda. 

Dalam konteks ini penyesatan yang dilakukan MUI terhadap 

komunitas ini, paling tidak, kurang memiliki dasar yang kuat. Disamping 
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itu MUI secara kelembagaan juga tidak pernah melakukan investigasi dan 

meminta penjelasan kepada Takmad. Dengan demikian fatwa ini hanya 

didasarkan pada perasangka, asumsi dan laporan dari sekelompok 

masyarakat saja. Padahal sebagaimana diketahui sebuah fatwa seringkali 

dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang merasa paling ’islami’ untuk 

langsung mengeksekusi dan melakukan pengrusakan terhadap rumah atau 

tempat dimana komunitas atau individu yang dianggap ’sesat’ tersebut 

menjalankan praktik keagamaannya. Sementara disisi lain, seringkali 

negara tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi warganya. 

UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak Sipil Politik pasal 18 ayat (1) dan (2) juga menyebutkan 

”Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, 

hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama 

atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara 

individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat 

umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam 

kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran”. ”Tidak 

seorangpun boleh dipaksa sehingga menggangu kebebasannya untuk 

menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan 

pilihannya”. 

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjadikan 

sebuah peraturan yang telah ditetapkan hanya bisa dicabut atau dinyatakan 

tidak berlaku dengan mekanisme tertentu. Selama mekanisme tersebut 
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belum dijalani, maka peraturan itu tetap mengikat.Mekanisme judicial 

review ke Mahkamah Agung (MA) hanya dilakukan dalam rentang waktu 

6 bulan sejak disahkan, itu pun peraturan dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang seperti peraturan Pemerintah (PP).Sedangkan 

undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia diajukan ke 

Mahkamah Konstitusi (MK), dengan tetap memperhatikan syarat-syarat 

yang mengikutinya. 

Komunitas tersebut dipilih dengan pertimbangan; (1) Kepercayaan 

tersebut bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas; (2) 

Kepercayaan tersebut dapat bertahan hidup dalam berbagai perkembangan 

sosial; (3) ajaran dan ritualnya masih mereka patuhi dan taati oleh 

komunitasnya yang berbentuk tradisi yang hidup (living tradition), (4) 

mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan sikap politik 

pemerintah terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan sosial dimana 

komunitas itu hidup. 

Pengelompokan dalam komunitas kepercayaan Suku Dayak 

Indramayu ini berkomunikasi cenderung menggunakan kerangka-kerangka 

budaya mereka sendiri dan kebudayaan merupakan landasan atau kerangka 

acuan yang cukup kuat melalui proses sosialisasi didalam kelompok 

bersangkutan, sehingga sulit mengalami perubahan. Dalam konteks itulah 

kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan dalam mencapai Integrasi 

nasional.  
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7. Relasi Sosial dengan Masyarakat Sekitar 

Dalam kamus Sosiologi (Soekanto 1993:373) relasi (relation) 

adalah setiap hubungan antara dua individu atau lebih, kelompok-

kelompok atau antara individu dengan kelompok asosiatif atau disosiatif, 

langsung atau tidak langsung, sungguh-sungguh atau imajiner. Para ahli 

Sosiologi membedakan relasi menjadi dua, yaitu ralasi biasa (relasi sosial) 

dan proses sosial.  

Relasi sosial itu dapat didefinisikan sebagai jalinan interaksi yang 

terjadi antara perorangan atau dengan kelompok atas dasar status 

(kedudukan) dan peran sosial.  

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk melakukan 

hubungan atau relasi antar sesamanya dalam hidupnya, disamping tuntutan 

hidup berkelompok. Para ahli sosiologi mebedakan relasi sosial menjadi 

dua yaitu relasi biasa yang disebut relasi sosial dan relasi yang disebut 

proses relasi.  

Manusia dalam menjalin kehidupan pada suatu masyarakat pasti 

memerlukan sistem nilai-nilai budaya. Masyarakat terdiri dari sejumlah 

kelompok-kelompok sosial, asosiasi, institusi, dan organisasi sosial. 

Pada dasarnya nilai sosial dengan kelompok sosial mempunyai 

suatu hubungan. Nila-nilai sosial berfungsi sebagai penggerak, kelompok 

sosial merupakan hasil gerakan. Nilai sosial adalah faktor penyebab 

(kausal) sedangkan kelompok sosial merupakan faktor akibat (efek). Nilai-

nilai sosial yang hidup dalam masyarakat itu menggerakan manusia-
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manusia warga masyarakat untuk mengadakan relasi agar mereka 

bersama-sama membentuk kelompok-kelompok sosial sebagai wadah 

kegiatan bersama.  

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem 

kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku soisal sebagai individu 

maupun kelompok. Sehingga, setiap perilaku yang diperankannya akan 

terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. 

Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang 

didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi 

sebelumnya. 

dalam relasi manusia dan masyarakat secara dialektis. Memberikan 

alternatif terhadap determinisme yang menganggap individu semata-mata 

dibentuk oleh struktur sosial dan tidak mempunyai peran dalam 

pembentukan struktur sosial. Ia menolak kausalitas sepihak. Dengan 

pandangannya ini Berger ingin melihatkan bahwa manusia dapat 

mengubah struktur sosial, dan manusia pun akan selalu dipengaruhi 

bahkan dibentuk oleh institusi sosialnya (Peter L. Berger dalam Khamad, 

2002:54). 

Selanjutnya Berger mengatakan bahwa hubungan manusia dengan 

masyarakat merupakan suatu proses dialektis yang terdiri atas tiga momen 

: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, 

manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui 

eksternalisasi ini, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. 
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Kenyataan menjadi realitas objektif, kenyataan yang berpisah dari manusia 

dan berhadapan dengan manusia. Proses ini disebut objektivasi. 

Masyarakat, dengan segala pranata sosialnya, akan mempengaruhi bahkan 

membentuk perilaku manusia. Dari sudut ini, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat diserap kembali oleh manusia melaui proses internalisasi. 

Dalam analisis sosiologi struktural fungsionalisme disebut 

memusatkan perhatian pada prasyarat fungsional atau kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial dalam mempertahankan 

kehidupannya dan struktur yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan 

tersebut. Sesuai dengan pandangan ini, sistem sosial memiliki 

kecenderungan untuk melaksanakan fungsi tertentu yang dibutuhkan untuk 

kelangsungan sistem sosial. Oleh karena itu, analisis sosiologi berusaha 

meneliti struktur sosial yang melaksanakan fungsi untuk memenuhi 

kebutuhan sistem sosial.  

Dalam menganalisis sistem sosial, fungsionalisme lebih 

menekankan tiga unsur penting, yaitu (1) hubungan-hubungan umum ari 

berbagai bagian sistem; (2) situasi normal atau situasi keseimbangan, 

sejajar dengan kondisi normal atau sehat dalam tubuh manusia; (3) cara 

semua bagian dari sistem melakukan reorganisasi akan membawa kembali 

sistem pada situasi normal.  

Salah satu proposisi yang paling penting dari fungsionalisme 

adalah bahwa sistem akan selalu ada proses reorganisasi dan 

kecenderungan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam menganalisis 
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bagaimana sistem sosial memelihara dan menciptakan keseimbangan, para 

fungsionalis cenderung menggunakan nilai yang dianut dan diterima 

secara umum oleh masyarakat sebagai salah satu konsep utamanya. 

Penekanan atas nilai ini merupakan ciri terpenting kedua dari teori 

fungsionalisme setelah penekanan analisis atas saling ketergantungan 

sistem dan untuk menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, 

fungsionalisme sangat berbeda dari perspektif sosiologi-makro lainnya, 

yaitu teori konflik. Jika fungsionalisme menekankan pada kesatuan 

masyarakat dan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, maka teori 

konflik menekankan pada pembagian-pembagian dalam masyarakat dan 

persaingan-persaingan yang dilakukan oleh setiap bagian masyarakat 

dalam meraih keuntungan material yang meteka butuhkan.  

Terdapat dua perbedaan besar. Pertama, Durkheim tidak 

memandang diferensiasi sosial sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak 

sebagaimana dipahami oleh spencer. Kedua, Durkheim memandang fakta 

sosial sebagai wilayah kajian yanag sebenarnya dari sosiologi. Dalam 

hubungan ini, fungsionalisme mengikuti pemikiran Durkheim. Namun 

parson, menggunakan pemikiran spencer mengenai diferensiasi sosial 

dalam teori perubahan sosialnya (Durkheim dan Parson dalam Khamad, 

2002:58). 

Gagasan fungsionalisme terpenting dari Durkheim merupakan hasil 

perhatian sepanjang hayatnya atas konsep integrasi, yang diartikan sebagai 

suatu keadaan keseimbangan. Durkheim membicarakan wilayah kajian 
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yang sesungguhnya dari sosiologi, yaitu fakta sosial, sesuatu yang umum 

yang mencakup keseluruhan masyarakaat dan berdiri sendiri serta terpisah 

dari manivestasi individu. Contoh fakta sosial adalah hukum, moral, 

keyakinan, kebiasaan, dan mode. Terakhir Durkheim menggunakan istilah 

institusi dengan arti yang sama tentang bagaimana fakta sosial, yang 

berarti keyakinan dan aturan perilaku yang dilembagakan oleh masyarakat. 

Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu mengenai institusi seeta kejadian dan 

fungsinya. Dijelaskan bahwa gejala yang bersifat makrostuktural itu 

adalah sebagai wilayah kajian sosiologi.  

Sumbangan terpenting atas fungsionalisme adalah salah satu 

karyanya. The elementary froms of the Religius Life. Ia mengemukakan 

bahwa agama pada suku yang sangat primitif merupakan suatu kekuatan 

integrasi yang sangat kuat. Hal itu sejalan dengan pentingnya peranan 

nilai-nilai dalam sistem sosial sebagaimana dipahami oleh para 

fungsionalis. Durkheim mengartikan nilai sebagai “konsep kebaikan yang 

diterima secara umum” atau “keyakinan yang menghasilkan keberadaan 

dan pentingnya struktur sosial tersebut”. Sebagai institusi yang efektif 

dalam mengembangkan nilai-nilai umum, agamamenjadi alat integrasi 

yang baik. Sistem pendidikan umum pada masyarakat modern mempunyai 

fungsi yang sama dengan agama pada masyarakat tradisonal karena 

mentransmisikan nilai-nilai masyarakat (dalam Khamad, 2002: 59). 

Sistem kepribadian yang sejajar dengan sistem budaya dan sistem 

sosial dalam sistem tindakan. Inti pembahasan Parsons adalah konsep 
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sistem. Ia mengatakan bahwa “konsep sistem dalam tindakan sangat 

sentral”. Teori kebudayaan, sosial, kepribadian, dan perilaku organisme. 

Menurutnya, unit analisis dari sistem kebudayaan adalah sistem makna 

atau sistem simbol. Di antara contoh sistem simbolik adalah keyakinan 

agama, bahasa, dan nilai kebangsaan. Pada tahap ini, Parsons memusatkan 

pada nilai yang diterima secara umum. Ketika para anggota masyarakat 

menginternalisasikan nilai-nilai sosial, maka sosialisasi terjadi, dan 

sosialisasi merupakan kekuatan integrasi dalam melaksanakan kontrol 

sosial serta mengikat semua anggota masyarakat. 

Dalam definisi Parsons mengenai sistem sosial, majemuk dapat 

diartikan sebagai dua atau lebih aktor, dan aktor dapat berarti masyarakat 

atau kelompok sehingga sistem sosial mencakup interaksi dua orang. 

Hubungan sistem sosial dengan sistem kebuudayaan adalah bahwa sistem 

kebudayaan menentukan dan mempengaruhi cara orang yang berinteraksi. 

Unit dasar dari sistem kepribadian adalah aktor secara individu, orang 

perorangan.  

Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat inilah, tradisi 

keagamaan yang dimiliki oleh individu menjadi bersifat kumulatif dan 

kohesif, yang menyatukan keanekaragaman interprestasi dan sistem 

keyakinan keagamaan. Penyatuan keanekaragaman itu dapat terjadi karena 

pada hakekatnya dalam setiap kehidupan berkelompok terdapat pola 

interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, yang dari pola tersebut 

para anggotanya secara bersama memiliki satu tujuan atau beberapa tujuan 
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utama yang diwujudkan sebagai tindakan berpola. Itu dikemungkinkan 

karena kegiatan kelompok itu terarah atau terpimpi berdasarkan norma 

yang disepakati bersama, yang terwujud dari kehidupan berkelompok. 

Dalam konteks seperti ini sebagaimana kecenderungan yang terjadi 

di Indonesia, misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini aliran-aliran 

keagamaan spiritual. Dalam kondisi ini modernisasi menjadi faktor 

pendorong, sekaligus faktor penghambat, bagi sebagian masyarakat 

Indonesia untuk mengikut ajaran tersebut. Modernisasi yang menyebabkan 

memudarnya ikatan sosial yang tradisonal menimbulkan suatu kekosongan 

emosional dan moral dikalangan masyarakat. Aliran-aliran yang dianggap 

dalam memenuhi kebutuhan yang dirasakan orang banyak. Organisasi 

informal seperti itu menawarkan suasana emosional dan spiritual yang 

semakin sulit dicari dalam kehidupan sehari-hari.  

Realitas sosial itu berbeda dengan dunia alam yang berproses 

secara lepas dari pengetahuan pada pelakunya, tidaklah berwujud objektif. 

Realitas sosial secara rumit dibentuk oleh kultur dan makna karena pelaku 

menggunakan pengetahuan mereka untuk menyesuaikan dirinya dan 

mengubah dunia dimana mereka menjadi bagiannya. Artinya, ilmu sosial 

itu tidak bisa diukur dengan paradigma ilmu alam. Pada ilmu sosial, objek 

penelitian bergerak aktif dan tak terduga, sedangkan objek ilmu alam diam 

dan bisa diprediksi. Atas dasar pemikiran itu, maka interprestasi 

kebudayaan harus menjadi inti usaha sosiologis, bukan sekedar piranti 

dalam ilmu sosial (Berger & Luckman dalamKhamad, 2002 : 81). 
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Jika dalam relasi sosial budaya terdapat hubungan yang harmonis 

dengan masyarakat sekitar, tetapi dalam hubungannya dengan relasi sosial 

keagamaan terdapat konflik nonfisik atau pertentangan antara pimpinan 

umat Islam dengan kelompokSuku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. 

Hal ini dapat dilihat darikesimpulan MUI Kabupaten Indramayu dan 

instansi pemerintahyang ada di Kabupaten Indramayu. 

 

8. Analisis Hasil Temuan Penelitian 

Pada kesempatan ini hanya dilakukan analisis ringkas terhadap 

hasil temuan sementara sebagaimana diuraikan di atas. Dilihat dari 

dinamikanya ajaran yang dikembangkan oleh Takmad Diningrat 

mengalami perkembangan, karena faktor situasi dankondisi pengikutnya. 

Pada mulanya dia mendirikan perguruan silat yang diberi nama Padepokan 

Silat Serbaguna. Pada mulanya anggota memakai pakaian biasa saja, 

kemudian para anggota tersebut harus memakai pakaian hitam-hitam, hal 

ini dilakukan supaya ada identitas yang berbeda dengan perguruan lainnya. 

Menurut informasi dibubarkannya Padepokan Silat Serbaguna karena ilmu 

yang diajarkannya, banyak disalahgunakan oleh muridnya sehingga 

merusak nama baiknya, tetapi ada juga yang menyebut karena anggotanya 

semakin sedikit. Kemudian diabanyak bersemedi dan merenung, maka 

dikembangkannya ajaran yang disebutnya Sajarah Alam Ngaji Rasa. Maka 

terhadap anggotanya bagi yang mau, harus memakai pakaian khusus, yaitu 

celana sampai kelutut berwarna hitam dan putih yang merupakan simbol 
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bumi dan langit. Kemudian dikembangkan pula ritual berupa Kungkum 

dan Pepe, selain itu dia juga melakukan pengobatan dan melayani 

permintaan seseorang tentang sesuatu. Nampaknya hal ini menarik bagi 

masyarakat, sehingga jumlah anggotanya semakin berkembang. Kebetulan 

dia tinggal di dekat pantai, dimana dalam masyarakat pantai yang hidup 

sebagainelayan banyak memerlukan bantuan kekuatan supranatural dalam 

menghadapi dahsyatnya gelombang di laut. Nampaknya hal inilah yang 

mempertemukan kebutuhan kedua pihak ini. 

Kebijakan pemerintah terhadap kelompok kepercayaan lokal atau 

aliran kepercayaan, nampaknya belum dapat berubah. Hal ini nampak dari 

hasil kajian MUI dan keputusan Tim PAKEM Kabupaten Indramayu. 

Walaupun demikian Bupati sebagai pejabat yang mengambil keputusan, 

dalam mempertimbangkan beberapa faktor sehingga sampai jabatannya 

berakhir dia tidak mengeluarkan keputusan membubarkan dan melarang 

kegiatan kelompok Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Dari segi politis 

memerlukan dukungan dari kelompok ini bagi partainya dalam Pemilu 

tahun 2009 dan Pemilukada yang diikuti oleh isterinya pada tahun 2010. 

Selain itu karena adanya tekanan dari kelompok  pejuang HAM, dia 

khawatir kalau keputusan yang dibuatnya dianggap melanggar HAM. 

Maka untuk mengamankan dirinya, membuat alasan yang tepat, dia 

mengatakan bahwa karena ini masalah agama, itu merupakan wewenang 

pusat, dan diserahkan kepusat. Pada hal dia tidak pernah menyampaikan 

hal ini kepada pemerintah pusat. Dengan kebijakan ini, maka eksistensi 
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kelompok Suku Dayak Hindu Budha Bumi segandu masih dapat tetap 

eksis, dan dia terhindar dari gugatan masyarakat. Dalam masalah hak-hak 

sipil, mereka sudah dilayani, walaupun mereka menggunakan agama 

Islam. Pada hal sebenarnya walaupun mereka menggunakan identitas 

aliran kepercayaan mereka akan dilayani, sayangnya mereka tidak mau 

mengaku kelompok mereka sebagai agama maupun aliran kepercayaan. 

Dalam masalah relasi sosial, terjalin hubungan yang baik diantara 

kelompok ini dengan masyarakat sekitar. Hal ini karena mereka mengenal 

Pak Takmad sebagai orang yang baik, bisa bergaul, dan suka membantu. 

Beda pemahaman bagi mereka tidak masalah selama mereka dapat hidup 

berdampingan secara damai, dan tidak saling mengganggu. Kalau terjadi 

riak-riak kecil dalam hubungan mereka dengan komunitas luar, hal itu 

lebih disebabkan oleh faktor persaingan pengaruh dan politis. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, 

faktor-faktor kunci, variable-variabel dan hubungan antara dimensi-

dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. 

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem 

keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu 

kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi 

respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci 

dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan faham dan 
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keyakinan keagamaan sangat dimungkinkan. Perubahan tersebut 

disebabkan karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara pandang 

dalam memahami situasi-situasi yang terus berubah atau ilmu pengetahuan 

yang berkembang (Masud, 2009: 141). 

Perbedaan interpretasi ajaran sebuah sistem kepercayaan 

keagamaan mengakibatkan perbedaan keyakinan, faham atau aliran 

keagamaan. Jadi secara teorotis dan praktis perbedaan interpretasi terhadap 

doktrin agama yang menimbulkan aliran agama baru pada tingkat 

pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan terutama karena 

adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta 

perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya respon 

masyarakat terhadap adanya perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan 

bentuk dan tingkat reaksi yang beragam. 

Keberadaan komunitas pengikut kepercayaan lokal dapat dilihat 

sebagai subaltern. Konsep subaltern dalam kajian disebut sebuah 

komunitas yang hadir di ruang publik tapi tidak pernah diakui. Konsep ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Rajanit Guha, sejarawan India yang 

menolak sejarah India dihistorisasi dengan gaya kolonial dan 

mengeluarkan peranmasyarakat kelas bawah India. Padahal, mereka 

komunitas terbesar dari sejarah itu.  

Dalam konteks paham keagamaan lokal, hal ini terjadi karena 

subaltern dipandang sebagai kelompok yang berada dalam kegelapan, 

tersesat dan “belum beragama”. Mereka tidak bisa mendefinisikan dirinya 
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sendiri, sehingga keberadaannya didefinisikan orang lain. Sistem 

kepercayaan yang dianut tidak disebut berasal dari Tuhan, tapi sebagai 

produk kebudayaan manusia sendiri. Cara pandang seperti ini merupakan 

upaya untuk mendeligitimasi eksistensi kepercayaan ketuhanan komunitas 

ini, sehingga mereka disebut belum beragama tadi. Padahal, sebagaimana 

dikemukakan Clifford Geertz (1981), agama padadasarnya merupakan 

produk kebudayaan. Karena itu, sebuah sistem keyakinan tidak bisa 

dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Karena itu, mengatakan agama 

sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya ditujukan untuk semua 

jenis kepercayaan keagamaan. Persoalannya adalah bagaimana posisi 

individu dan komunitas pengikut kepercayaan lokal dalam statusnya 

sebagai warga Negara diperlakukan. Hal ini terkait dengan kebijakan 

sebuah Negara mengenai status kewarganegaraan masyarakatnya. Setiap 

Negara mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda dalam 

mengelola keragaman kultural dan diversitas etnis. 

Aliran ini mempertahankan sistemnya dari ancaman. Apabila kita 

baca dengan teori parsons sistem ini telah melakukan kriteria yang 

dijadikan persyaratan bertahannya sebuah sistem, diantarannya persyaratan 

itu ialah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan laten. 

Di Indonesia terdapat banyak aliran kepercayaan atau aliran 

kebatinan, salah satunya adalah aliran ki Takmad biasa disebut Suku 

dayak Bumi Segandu Indramayu. Aliran ini mempunyai ajaran-ajaran 
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yang menarik serta memiliki cara beribadah yang berbeda dengan aliran-

aliran lain maupun dengan agama lain yang ada di Indonesia.  

Kerangka teoretis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoretis 

atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir 

tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-

variabel yang akan diteliti. Berawal dari pengamatan pada tempat yang 

akan dijadikan objek penelitian, setelah mendapatkan ijin kemudian 

melakukan penelitian. Jika data sudah didapatkan kemudian peneliti dapat 

menyimpulkan akan pentingnya suatu kerukunan dalam bermasyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan terjadinya namanya yaitu 

suatu masalah, dalam permasalahan ini Suku Dayak Bumi Segandu 

Indramayu terjadinya suatu konflik antara Suku Dayak Indramayu dengan 

anggota PAKEM dan anggota MUI yang menyatakan bahwa Suku Dayak 

itu adalah aliran kepercayaan yang sesat, serta HAM yang kurang 

diperhatikan oleh pemerintah di kabupaten Indramayu. Dari permasalahan 

tersebut adanya persyaratan dari sebuah sistem yang bertahan yaitu 

adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan laten.  

Empat  persyaratan  tersebut  itu sebagai kunci eksisnya aliran 

Suku Dayak Indramayu yang dapat memaksimalkan fungsi tersebut. 

Melihat kehidupan Suku Dayak Indramayu yang terlihat tradisional seolah 

warga pribumi yang menguasai daerah mereka, dalam lingkungannya 

mereka dihormati sebagai sepuh yang bijak. Di Desa Krimun di dalam 
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aliran Suku Dayak Indramayu telah menjadi bagian terpenting di dalam 

sistem sosial. 

Kerukunan di dalam aliran Suku Dayak Indramayu tidak lepas dari 

bagaimana mereka beradaptasi, mencapai tujuan utamanya, 

mengintegrasikan bagian yang menjadi komponennya dan laten 

memelihara pola-pola kultur yang menciptakan dan menjaga garis batas 

antara dua atau lebih kelompok.        
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Berikut ini kerangka berfikir penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suku Dayak Bumi Segandu 
Indramayu 

Beradaptasi dengan baik 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 

HAM yang kurang 
diperhatikan 

S
I
S
T
E
M

Pencapaian tujuan sangat penting agar 
suatu sistem dapat mencapai tujuan 
tersebut 

Konflik antara Suku 
Dayak Indramayu 
dengan anggota 

PAKEM 

Laten, pemeliharaan pola-pola kultural 

Konflik  tentang aliran 
kepercayaan dengan 

anggota MUI 

Integrasi mengatur hubungan bagian-
bagian yang menjadi komponen dan 
mampu mengelola hubungan antara 
fungsi lainnya 

Menghasilkan Integrasi Sosial Pada Masyarakat 
Suku Dayak Bumi Segandu Indramayu  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Integrasi Sosial Pada Pengikut 

Aliran Kepercayaan Suku Dayak Bumi Segandu Dengan Masyarakat Sekitar 

Di Losarang Indramayu,maka diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Integrasi Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu ini 

senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk 

mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan 

di tengah situasi sosial yang terus berubah. Upaya-upaya yang dapat 

menciptakan integrasi sosial pada masyarakat suku dayak indramayu 

diantaranya, spirit menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pada dasarnya 

masyarakat Suku Dayak Indramayu terintegrasi oleh nilai dan norma yang 

mereka buat sendiri, yang menjadi nilai bersama yang menjadi panutan 

yang mereka percai bersama. Nilai tersebut memiliki potensi 

meningkatkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Dayak Indramayu adalah 

Penyebab konflik antara Suku Dayak Indramayu dengan anggota MUI 

dengan dalam meningkatkan partisipasi pembangunan Desa Krimun pada 

masyarakat Dayak Bumi Segandu, secara statistik masyarakat suku dayak 

indramayu ini tidak meiliki KTP karena dalam kehidupan sehahri-hari, 

aktivitas keagamaan komunitas ini tidak masuk kedalam agama resmi 

yang diakui secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena bagi 
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mereka ajaran yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berasalkan 

dari alam. Itulah sebabnya MUI memberi fatwa sesat pada komunitas ini. 

Walaupun demikian, komunitas ini masih tetap eksis sampai saat ini 

dengan dukungan-dukungan dari masyarakat disekitar desa krimun dan 

wilayah lainnya.  

3. Dinamika relasi sosial pengikut paham keagamaan lokal dengan 

masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama mainstream. 

Hubungan mereka dengan masyarakat sekitar dapat terjalin dengan baik, 

karena adanya saling pengertian diantara mereka. Adanya riak-riak 

terhadap mereka karena adanya benturan kepentingan baik politis maupun 

ekonomi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut. 

1. Kepada MUI yang memiliki kewenangan diharapkan lebih 

menugutamakan pendekatan untuk memahami dan mempelajari apa yang 

dianggapnya aliran sesat. Ada hal yang mungkin sulit unuk dimengerti 

tanpa melakukan pendekatan karena informasi yang disimpang siur justru 

dapat menyesatkan MUI sendiiri. 

2. Pemerintah daerah kabupaten indramayu diharapkan berperan dalam 

menyelesaikan masalah juga mengklarifikasi keberadaan Suku Dayak 

Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Ketersediaan informasi yang 

akurat memang sangat dibutuhkan untuk memperjernih masalah. 
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3. Pemerintah setempat, perlu melakukan pendekatan yang intensif, untuk 

bisa membuka wawasan dan pikiran masyarakat Suku Dayak Indramayu 

tersebut akan pentingnya memiliki identitas diri yang sesuai berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas diri yang resmi sehingga 

bisa bergabung dan terlibat dalam pemerintahan. 

Masyarakat Suku Dayak Indramayu, agar turut berpartisipasi dalam program-

program pemerintahan. Salah satunya dengan adanya kepemilikan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), karena hal ini akan memberikan keuntungan bagi 

mereka sendiri. Contohnya dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh pemerintah setempat. 
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Gambar 9. Suku Dayak Indramayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Mengambil air setelah ritual malam jumat kliwon 

 


