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ABSTRACTS 
  

In this thesis will be examined on the issue of humanitarian aid missions 
behind by Christian groups. Research will focus on the limits of space and time, 
on the slopes of Merapi, which entered the region of Boyolali covering areas in 
three districts, namely Selo, Musuk and Cepogo. This research is particularly 
important, given the Christianization at Merapi rarely done, even though 
Christianity has entered the territory of Merapi since decades ago, by developing 
a variety of institutions, from religious institutions, agriculture organizations, and 
cultural institutions. In addition, they also developed a pattern tersistematik 
assistance. This is in contrast with the general assumption that developed about 
Christianity, where the assumption is to assume that the average Christianization 
always wear pattern directly by providing first aid. Christianization which will be 
discussed in this study are simply not Christianity as a view of the Muslims in 
general. 

The results obtained from this study is that Christianity in general use 
lane Merapi cultural inculturation. And specific to the eruption, including the 
eruption of 2010, using the help line. The method used by the missionaries is not 
religious broadcasting method directly, but by used patterns of social 
organization and empowerment. Direct broadcasting method was not found 
during the study. But there is a hamlet in which there is a religious conversion on 
a large scale, which is in the Rogobelah hamlet, and there are also conversion in 
some other hamlet. About the size of quantity is unknown, because the 
conversion is not recorded in the official records, including government statistics. 

 In general, religious life on the slopes of Merapi is not much different 
from before the eruptions. Institutional role in addressing apostasy relatively 
helpful, though not enough. Sufficient institutional role when providing social 
assistance, but are not binding and temporary. Institutional role is desirable as 
consolidation Islamic ummah, and this relative was done by some organizations, 
especially NU. Where cadres and sympathizers of religious and missionary doing 
activity using Islamic traditions, such as tarekat, yasinan, or sholawatan. But this 
was less entrenched, because as the general state residents on the slopes of 
Merapi, still have a sense of Islamic religious relatively low average. 

 
Keyword: Cristians mission aid, merapi eruption, Islamic rol 
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ABSTRAKS 

 
Dalam tesis ini akan diteliti tentang permasalahan misi di balik bantuan 

kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok Kristen. Penelitian akan difokuskan 
pada batasan tempat dan waktu, yaitu pada lereng Merapi yang masuk di 
wilayah Boyolali yang meliputi daerah di tiga Kecamatan, yaitu Selo, Musuk dan 
Cepogo. Penelitian ini sangat penting, mengingat kristenisasi di Merapi jarang 
dilakukan, padahal kekristenan sudah masuk wilayah Merapi sejak puluhan 
tahun lalu, dengan mengembangkan berbagai lembaga, dari lembaga 
keagamaan, lembaga pertanian, dan lembaga kebudayaan. Selain itu, mereka 
juga mengembangkan pola bantuan tersistematik. Hal ini berbeda dengan 
anggapan umum yang berkembang tentang kristenisasi, dimana anggapan 
tersebut rata‐rata mengasumsikan bahwa kristenisasi selalu memakai pola 
langsung dengan memberikan bantuan terlebih dahulu. Kristenisasi yang akan 
dibahas dalam penelitian ini bukan kristenisasi secara simple sebagaimana 
pandangan kaum muslimin pada umumnya. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa kristenisasi di 
Merapi pada umumnya memakai jalur inkulturasi budaya. Dan khusus untuk 
bencana erupsi, termasuk bencana erupsi 2010, menggunakan jalur bantuan. 
Metode yang dilakukan oleh para misionaris bukan metode penyiaran agama 
secara langsung, melainkan dengan memakai pola pengorganisasian social dan 
pemberdayaan. Metode penyiaran langsung tidak ditemukan selama penelitian. 
Tetapi terdapat sebuah dukuh yang didalamnya terdapat konversi keagamaan 
secara besar‐besaran, yaitu di dukuh Rogobelah, serta beberapa dukuh lainnya 
juga terdapat konversi. Tentang besarnya kuantitas tidak diketahui, karena 
konversi tidak tercatat dalam catatan resmi, termasuk statistic pemerintah. 

Secara umum, kehidupan keagamaan di lereng Merapi tidak jauh berbeda 
dengan sebelum adanya bencana Merapi. Peran kelembagaan dalam 
menanggulangi pemurtadan relative membantu, meski tidak cukup. Peran 
kelembagaan cukup ketika memberikan bantuan social, tetapi bersifat tidak 
mengikat dan sementara. Peran kelembagaan yang diinginkan adalah sebagai 
konsolidasi ummat islam, dan hal ini relative sudah dilakukan oleh beberapa 
ormas, terutama NU. Dimana kader dan simpatisannya melakukan aktivitas 



 

 

keagamaan dan dakwah dengan menggunakan tradisi‐tradisi keislaman, seperti 
tarekat, yasinan, atau sholawatan. Tetapi hal ini pun kurang mengakar, karena 
keadaan umum penduduk di lereng Merapi, tetap mempunyai rasa keagamaan 
Islam yang rata‐rata relative rendah.  

 
Kata kunci: Kristenisasi, bencana Merapi, peran lembaga keagamaan 

Islam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Pendahuluan  

      Adanya kebencanaan, diikuti jatuhnya korban, datangnya bantuan, dan 

diselingi dengan pemanfaatan keadaan bagi segelintir orang untuk melakukan 

penyiaran agama merupakan hal yang seringkali terdengar. Dan penyiaran 

agama tersebut biasanya diikuti dengan beragam reaksi, dari aksi mendiamkan 

sampai aksi penolakan disertai dengan pencegahan adanya aktivitas usaha 

pemurtadan terhadap kaum muslimin. 

Bantuan Kemanusiaan selama ini diidentikkan dengan bantuan tanpa 

kepentingan. Padahal semua bantuan dalam bentuk wujud apapun, selalu 

melibatkan orang, kelompok sosial atau jaringan yang mempunyai tujuan 

tertentu, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Sehingga 

kepentingan tidak selalu dapat dilihat secara langsung, bahkan tidak 

meninggalkan bukti bagi suatu kepentingan apapun.  

Salah satu bantuan yang menonjol kepentingannya adalah kepentingan 

misi. Sebagaimana diketahui misi mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. 

Mereka menggunakan beragam cara (metode) untuk menyebarkan ‘kabar 

gembira’ bagi penduduk pribumi. Salah satunya adalah dengan menggunakan 

cara bantuan kemanusiaan. Tetapi, sebagaimana telah disebutkan, tidak 

selamanya bantuan kemanusiaan tersebut dapat dilihat bagaimana wujud 

kepentingan tersembunyinya. Mereka lebih banyak menggunakan slogan‐slogan 

kemanusiaan dan cinta kasih daripada slogan‐slogan kekristenan. Dan dengan 

cara ini pula lah, misi biasanya dilakukan.  



 

 

Dengan latar belakang seperti ini, maka sangat penting untuk melakukan 

penelitian terhadap hubungan antara bantuan dan kepentingan, sehingga 

kepentingan dari suatu bantuan kemanusiaan dapat dilihat melalui kacamata 

ilmiah. Penelitian terhadap kepentingan misi terkait dengan bantuan 

kemanusiaan sangat penting dilakukan, karena penelitian ini akan sangat 

berguna bagi para aktivis dakwah. Melalui hasil penelitian ini, mereka dapat 

membaca situasi medan dakwah secara lebih cerdas. 

Dalam lapangan dakwah, bantuan‐bantuan misi tidak hanya diwujudkan 

melalui koordinasi gereja dengan banyak memamerkan simbol‐simbol 

kekristenan. Kebanyakan yang terjadi adalah mereka menyalurkan bantuan 

dengan menggunakan sarana LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), baik LSM lokal 

maupun LSM dari lembaga donatur dari luar. Mereka seakan‐akan memisahkan 

urusan bantuan sosial dengan agama sama sekali. Mereka membentuk 

pengorganisasian sosial, mengadakan pelatihan‐pelatihan, dan sebagainya. 

Mereka di tengah masyarakat juga memberikan berbagai materi tentang isu 

Kebebasan, Demokratisasi, HAM dan Gender.  

Kinerja Misionaris di lapangan nyata, tidaklah sesederhana apa yang 

digambarkan oleh ummat Islam saat ini. Mereka sering digambarkan sering 

membagikan mie, menjanjikan kehidupan yang layak, atau mengiming‐imingi 

dengan sejumlah kekayaan. Misi mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga 

dalam penelitian ini juga akan dipetakan bagaimana metode‐metode misi. Selain 

itu, pengenalan sekte juga penting dilakukan, karena dalam kristen mempunyai 



 

 

banyak sekali sekte, dan setiap sekte mempunyai kebijakan sendiri‐sendiri, 

otonom, dan mengembangkan metode misi yang berbeda dengan sekte lainnya. 

selain itu perlu juga dibedakan antara Katholik dan Protestan, karena keduanya 

bukan sekte yang berbeda, melainkan agama yang berbeda. 

B. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan sumber data dari penulisan tesis ini maka dilaukakan 

studi. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis Penelitian Lapangan (Field 

Research), dimana sumber informasi utama didapatkan dari Lapangan Penelitian 

atau berasal dari luar ruangan. Metode ini mengharuskan peneliti untuk terlibat 

langsung dengan masyarakat untuk merasakan apa yang dirasakan mereka. 

Sehingga peneliti dapat mendapatkan gambaran yang komperensif tentang 

kondisi yang dialami oleh subyek penelitian.1 Guna memperoleh data informasi 

yang diperlukan maka penulis melakukan langkah dan metode untuk 

mendapatkan data yang valid. Diantara langkah pendataan yang penulis lakukan 

antara lain:   

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk; 

1. Menjelaskan berbagai metode misi pasca Bencana Erupsi Merapi 

pada tahun 2010 

2. Menjelaskan peran kelembagaan agama Islam dalam mencegah dan 

mengurangi resiko dari kegiatan misi yang telah dilakukan. 

                                                 
1 JR Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grassindo, 2010),  hlm. 9 



 

 

Untuk memahami situasi sosial dan keagamaan pada masyarakat Merapi, 

maka penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan Jenis Penelitian Field 

Research atau Penelitian Lapangan. Dalam lapangan, maka ada beberapa cara 

yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi, yaitu melalui  

1) Identifikasi permasalahan 

2) Metode Dokumentasi 

3) Observasi 

4) Wawancara 

C. Keadaan Penduduk di Lereng Merapi Pasca Erupsi 2010 

Lereng Merapi secara administratif terbagi menjadi empat kabupaten. 

Arah selatan Puncak Merapi adalah wilayah Kab. Sleman, Timur Merapi adalah 

wilayah Kab. Klaten, Barat Merapi adalah wilayah Kab. Magelang, dan Utara 

Merapi adalah wilayah Kab. Boyolali. 

Sedangkan Lereng Gunung Merapi yang ada di Boyolali, terbagi menjadi 

tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Selo, Cepogo dan Musuk. Tiga wilayah 

ini, merupakan wilayah yang sebagian besarnya berada di lereng Merapi. Jumlah, 

kepadatan dan luas wilayah di tiga kecamatan tersebut dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut ini; 

 
Luas 

Wilayah (Km2) 
Jumlah 

Penduduk 
Kepadatan 

Penduduk 
Selo 56,0780 26.845 479

Cepogo 52,9980 53.101 1.002
Musuk 65,0410 60.328 928

Sumber : Boyolali dalam Angka 2010 



 

 

Penduduk Lereng Merapi di wilayah Kabupaten Boyolali dihadapkan pada 

iklim, keadaan lingkungan dan infrastruktur yang khas. Infrastruktur jalan yang 

ada di wilayah lereng Merapi ini berkelok‐kelok, banyak jalan rusak, dan banyak 

tanjakan dengan kemiringan yang sangat curam, sehingga sangat sulit dilalui oleh 

sepeda motor bagi mereka yang belum terbiasa dengan keadaan jalan tersebut. 

Khusus di Kecamatan Selo, terdapat sebuah jalan raya sepanjang 12 Km, yang 

menghubungkan antara Kota Boyolali dan Kota Magelang. 

Sulitnya akses jalan ini berdampak pada pola distribusi pembangunan, 

sehingga di wilayah pedalaman sangat minim dijumpai sarana‐sarana yang 

berfungsi untuk meningkatkan SDM, baik itu Sekolah, warnet, Perpustakaan 

Umum, dan jauh dari tempat hiburan dan keramaian. Karenanya, jumlah 

penduduk yang pergi jauh lebih banyak daripada penduduk yang datang. Tetapi, 

jumlah penduduk relatif stabil, karena perpindahan keluar penduduk diimbangi 

dengan jumlah kelahiran yang jauh lebih banyak daripada jumlah kematian.  

banyaknya perpindahan penduduk banyak diakibatkan oleh permasalahan sosial, 

seperti permasalahan kemiskinan. Kebanyakan permasalahan kemiskinan dan 

perpindahan penduduk, lebih banyak terjadi di Wilayah Selo, karena semua 

wilayah di Kecamatan ini terletak di ketinggian lereng dan sulitnya akses jalan ke 

Kota terdekat. 

Keadaan geografis di Kec. Selo, terletak di antara dua gunung besar, yaitu  

Gunung Merapi di Selatan dan Gunung Merbabu di Utara. Di Kecamatan ini pula 

terletak Gunung Bibi, sebuah Gunung yang terletak persis sebelah utara Gunung 



 

 

Merapi, dan gunung ini berfungsi sebagai “pelindung” daerah di utara Gunung 

Merapi. Meski demikian, hampir semua penduduk di daerah wilayah Selo ini 

diungsikan ketika terjadinya erupsi Merapi pada tahun 2010. 

Ketika terjadi Erupsi Merapi pada tahun 2010, hanya Kec. Selo, yang 

semua wilayahnya masuk dalam zona rawan Bencana. Sedangkan Cepogo dan 

Musuk, hanya tiga desa yang masuk dalam zona rawan Bencana. Jumlah Korban 

akibat Erupsi itu sendiri ‘hanya’ 10’ orang menurut laporan BNPB, tetapi menurut 

Setda Boyolali Jumlah kematian mencapai 37 orang. Korban yang dirawat di RS 

sekitar 400‐an orang, yang kebanyakan diakibatkan oleh masuknya debu 

vulkanik, selain itu kerugian psikis karena tekanan Jiwa. Dan Jumlah pengungsi 

lebih dari 50 ribu jiwa. 

Sedangkan kerugian lainnya adalah kerugian infrastruktur ataupun 

produksi. Ternak yang mati pada erupsi Merapi di Boyolali tahun 2010, mencapai 

ratusan ternak dan kandangnya, beserta pupuk‐pupuknya. Belum kegagalan 

panen akibat banyaknya debu yang menutupi permukaan tumbuhan selama 

berhari‐hari. Selain merusak areal pertanian dan peternakan, erupsi juga 

mengakibatkan kerugian di bidang perdagangan. Ratusan toko dan Kios 

mengalami kerusakan parah. 

 

D. Tujuan dan Metode Kristenisasi 

Kristenisasi merupakan istilah yang kurang lazim dipaki oleh para penginjil 

dalam menyampaikan misi. Mereka lebih memilih kata seperti “pekabharan”, 



 

 

“penginjilan”, “transformasi”, dll. Istilah‐istilah itu merujuk pada pemberitahuan 

akan datangnya kabar gembira tentang Kristus atau kegiatan yang menjadikan 

orang non Kristen memeluk agama Kristen dan meyakini Yesus sebagai Juru 

Selamat. Kekristenan juga dipahami sebagai istilah “Kerajaan Tuhan”. Istilah ini 

sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Bibel, karena penyebutan 

kerajaan dalam Bible bermakna politis bukan bermakna theologis. Istilah 

Kerajaan Tuhan dipahami seabgai sebuah persekutuan orang Kristen yang 

bersaksi tentang Ketuhanan Yesus. 

Dalam melakukan tugas Misi, maka kalangan misionaris telah banyak 

mengembangkan berbagai cara. Baik itu cara langsung ataupun metode secara 

tidak langsung.  Sedangkan Jenis Metode Misi menurut bentuknya terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu Metode Formal dan Metode Non Formal. Metode 

Formal merupakan cara / metodologi yang dilakukan dengan melalui institusi 

gereja. Aktivitas Misi terpusat pada gereja berikut dengan kegiatan‐kegiatannya 

dalam menjaring calon jemaat, selain lewat jalur gereja kegiatan misi juga dapat 

mengatasnamakan LSM bentukan para aktivis Kristen. Sedangkan Jenis Non 

Formal dengan melakukan pergaulan keseharian‐seharian, misalnya dalam 

percakapan.  

Metode Misi dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara 

menyampaikan atau dengan pendekatan personal atau pendidikan. Metode 

langsung biasanya mengarahkan pada tujuan khususnya, sedangkan metode 



 

 

tidak langsung mengarahkanpada upaya penyesuaian diri pada situasi sosial dan 

kultural setempat. 

Dalam upaya melakukan Misi, banyak orang Kristen yang berusaha untuk 

melepaskan diri dari “dosa sejarah” mereka. Misalnya mereka berusaha untuk 

melepaskan kekristenan dalam kaitannya dengan Kolonialisme Belanda.  

Sejak kedatangan Kristen di Indonesia,para misionaris memakai pola 

metode inkulturasi. Usaha untuk mengaitkan misi dengan budaya pertama kali 

dilakukan oleh Bruckner, yaitu dengan menyusun alkitab dengan menggunakan 

bahasa Jawa. Langkah ini sangat penting dan menjadi rahasia keberhasilan misi 

Kristen pada penduduk Jawa. Sedangkan dalam komunikasi kultural, 

penyampaian Injil dilakukan oleh Coolen. Ia menyampaikan pesan Injil dengan 

menggunakan wayang dan penekanan pada tradisi lokal. 

Metode yang dipakai oleh Belanda, sampai saat ini masih dipertahankan, 

karena dengan metode Inkulturasi terbukti menuai keberhasilan. Karena 

bagaimana pun, orang Jawa sangat terikat dengan tradisinya. Cara lain yang 

ditempuh adalah cara Poensen. Menurutnya, agar orang tertarik dengan Kristen, 

tidak saja dengan tetap mempertahankan dan mendukung tradisi Jawa, 

melainkan juga tidak mencabut dari komunitasnya dan memberikannya lapangan 

pekerjaan yang layak bagi kehidupan mereka.  

Dalam penyebaran agama Kristen, metode tidak langsung lebih banyak 

dilakukan daripada metode langsung. Sehingga, suatu aktivitas Misi tidak mudah 

untuk dibuktikan. Apalagi metode penyebaran ummat Kristen di Pedesaan Jawa. 



 

 

Metode penyebaran Kekristenan di Jawa bersifat Intuitif‐Meditatif, yaitu 

penyebaran kekristenan dengan mengarahkan pada hati nurani dan perenungan. 

Metode ini mempengaruhi orang melalui otak kanan daripada otak kiri. Dalam 

metode ini, yang diarahkan adalah aspek kejiwaannya bukan aspek pikirannya. 

Dalam mengarahkan aspek kejiwaan, yang dibutuhkan adalah keteladanan, 

ikatan emosional, dan rasa kekeluargaan. 

Metode ini sangat mudah diterapkan di wilayah pedesaan, termasuk 

pedesaan lereng Merapi. Tetapi metode ini, sangat sulit diterapkan di wilayah 

perkotaan. Karena berkaitan dengan perbedaan keadaan lingkungan antara desa 

dan Kota. Di Wilayah perkotaan, keadaan lingkungannya yang plural, bebas, dan 

individualistik daripada kehidupan di desa yang komunal dan masih terikat 

dengan tata nilai kearifan lokal. Dalam lingkungan perkotaan, penyampaian 

misinya biasanya dilakukan secara langsung dengan menggunakan argumentasi 

rasional dan logis.  

Penyebaran agama Kristen di Jawa, dalam sejarahnya juga memakai pola 

metode mistik. Di wilayah Jawa  telah banyak gua yang diyakini telah dikunjungi 

oleh Maria, sehingga dinamakan dengan Gua Maria. Dalam pola ini terjadi 

sinkretisasi antara Keyakinan Kristen dengan keyakinan lokal. Bahkan salah satu 

Misionaris jawa mula‐mula, yaitu Kiai Tunggul Wulung, memasukkan beberapa 

dzikir dan sholawat dalam agama Islam sebagai salah satu ritual Kristen. Pola 

sinkretis ini sekarang tidak dapat ditemukan dalam kelompok kristen manapun. 

Bahkan, pada zaman dulu, kebaktian dengan menggunakan metode raja dan 



 

 

abdi, dimana pendeta duduk di kursi sedangkan para muridnya duduk 

dibawahnya, mendengarkan pesan dari pendeta. Dulu sebutan bagi pendeta 

tidak berbeda jauh dengan pemuka agama lain, yaitu Kyai. Pada zaman dulu, 

perkembangan Kristen kurang mendapatkan perlawanan dari ummat Islam, 

sampai perkembangannya yang pesat dan diadopsinya pola kekristenan Barat, 

misalnya menggunakan bangku, membentuk gereja dengan model seperti gereja 

Barat, tidak membolehkan orang Jawa yang berambut gondrong, menggunakan 

keris, yang menyerupai penduduk lokal lainnya.  

 

E.  Metode Kristenisasi Pasca Erupsi Merapi 2010 di Boyolali 

Penduduk di wilayah lereng Merapi sebagian besar adalah para petani, 

memiliki rasa komunal relatif tinggi, dan terikat dengan budaya. Sehingga, pola 

misi yang paling cocok di sini adalah pola Inkulturasi. Pola misi yang dilakukan 

oleh para aktivis gereja di sini dengan mendirikan sanggar budaya dan seni, dan 

menarik banyak warga yang tertarik ikut serta didalamnya. Di Selo sendiri sudah 

ada Padepokan Seni Sanggar Seni Tutup Ngisor, yang didirikan dan dikelola oleh 

seorang Pastur, Romo Yoso Soedarmo.  

Kata ‘Romo’ sendiri mengindikasikan adanya pengaruh Jawa dalam misi. 

kata ini bersifat paternalistik, suatu hubungan sosial khas Jawa, yaitu sistem 

patron‐klien. Dalam aktivitasnya, di Sekitar Gunung Merapi juga banyak 

bermunculan banyak pastur yang berkecimpung menghidupkan budaya lokal, 

seperti Romo Kirdjito,Pr atau akrab disapa dengan Romo Kir. Ia banyak 



 

 

melakukan misi pelayanan di Lereng Merapi Magelang dan Klaten. Sedangkan di 

Boyolali, sanggar kesenian yang didirikan oleh Pastur terletak di Kecamatan Selo. 

Sebuah wilayah yang belum banyak dipengaruhi oleh para aktivis dakwah Islam. 

Melihat aktivitas para pastur yang menghidupkan tradisi Jawa, maka pola 

misi Kristen di Merapi berpolakan pada “Kehadiran Yang Meyakinkan”. Dalam 

konteks ini, para pastur berpartisipasi secara aktif di lingkungan sosial mereka. 

Mereka jeli melihat suatu lapangan beraktivitas yang tidak tersentuh oleh ummat 

Islam. Dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang budayawan, banyak terjadi 

proses sinkretisasi pada kegiatan sanggar seni yang dikelola oleh pastur, karena 

beberapa tradisi banyak yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen, seperti 

ruwatan dan yasinan. Tapi dua kegiatan ini juga dilakukan dalam sanggar Tutup 

Ngisor. karena sejak semula, sanggar Tutup Ngisor tidak lah diperuntuhkkan bagi 

ummat Kristen, melainkan dibuka secara umum. Melalui sanggar ini lah para 

pastur mempunyai peran dan status sosialnya. 

Metode Konfrontatif langsung tidak lah sesuai dengan iklim Merapi. 

karena metode konfrontatif bertentangan dengan sifat budaya Merapi yang 

berlandaskan pada keharmonisan hidup, sebagaimana keadaan ideal bagi orang 

Jawa pada umumnya. Konversi keagamaan lebih bersifat gradual, 

berkesinambungan dan mengutamakan menjaga keharmonisan daripada cara 

cepat dan instan. Konversi Agama paling banyak terjadi pada tahun 1966‐an, 

yaitu Pasca terjadinya peristiwa G‐30 S/PKI, banyak penduduk Indonesia memilih 



 

 

agama di luar Islam sebagai agama alternatifnya. Di lereng Merapi Boyolali 

sendiri, mereka banyak berkonversi menjadi Kristen ataupun Budha.  

Kristenisasi di Merapi menggunakan metode kultural dan menggunakan 

pola polemik tak langsung. Pola demikian tidak berubah dengan adanya letusan 

Gunung Merapi pada tahun 2010. Pola Kristenisasi di Merapi pada tahun 2010 

juga tidak dengan cara membagikan Sembako dan menarik minat penduduk 

setempat dengan membagikan brosur yang berisi ajakan langsung untuk 

memeluk agama Kristen. Bagi gereja sendiri, mereka tidak ingin memaksakan 

kristus dalam konteks. Oleh karena itu, mereka mengusahakan segala sesuatu 

yang tidak mungkin ditolak oleh orang non Kristen, yaitu Nilai Universal, 

peneguhan identitas Jawa melalui budaya Jawa dan pemberian lapangan 

pekerjaan yang layak. Dengan cara ini lah, mereka hendak menjauhkan seorang 

muslim dengan identitasnya sebagai orang Islam, dan menguatkan identitasnya 

sebagai orang Jawa. Orang yang netral, terbuka, dan lebih mementingkan 

budaya di atas agama. Sedikit banyak usaha ini berhasil, karena beberapa orang 

ditemukan telah bersikap skeptis terhadap agama. 

F.  Respon Kelembagaan Islam Terhadap Misi Pasca Erupsi Merapi tahun 

2010 

Bantuan meski berwujud barang, didalamnya memuat suatu pesan 

khusus. Dari mana bantuan itu berasal? apa yang dilakukan dengan bantuan itu? 

apa reaksi masyarakat setempat? Darimana datangnya bantuan dalam banyak 

kasus memang terjadi konflik persepsi antar anggota masyarakat. Hal ini juga 



 

 

terjadi di salah satu wilayah di Dukuh Rogobelah, Desa Suroteleng Kecamatan 

Selo. Sebagian menerima bantuan tanpa mempedulikan dari agama bantuan itu 

berasal, sedangkan yang lain dengan mempertimbangkan dari mana bantuan itu 

berasal. 

Barang yang diberikan sendiri tidak semuanya diberikan secara langsung, 

tetapi melalui banyak tahapan. Seperti tahapan pengorganisasian sosial, dan 

bantuan diberikan secara berkala. Bantuan Renovasi rumah oleh Tim APP Paroki 

Boyolali sendiri tidak hanya memberikan bahan renovasi seperti semen dan 

pasir, melainkan dengan cara mengumpulkan anggota masyarakat dan bersama 

masyarakat,mereka berpartisipasi aktif untuk mengembalikan keadaan 

lingkungan mereka seperti sedia kala. Tidak  mungkin masyarakat menolak apa 

yang telah dilakukan oleh para aktivis gereja kepada mereka. 

Keberhasilan misi adalah diterimanya para pelaku misi dalam lingkungan 

sosialnya. Untuk mengurangi dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh para 

pegiat gereja itu, maka perlu adanya keseimbangan dari aktivitas yang 

dilakukanoleh instansi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.   

NU sendiri selain menggiatkan aktivitas pengajian mereka di beberapa 

desa yang terkena imbas langsung erupsi Merapi, juga mendirikan beberapa 

masjid di beberapa desa yang masih jarang tempat peribadatan bagi ummat 

muslim. Kegiatan‐kegiatan seperti kegiatan tarekat beserta organisasinya juga 

banyak menarik minat penduduk setempat. Sedangkan, Muhammadiyah banyak 



 

 

membantu dalam hal fisik, seperti pelayanan Medis, pembagian sembako, dan 

lain sebagainya.  

Meski demikian, jumlah total bantuan yang diberikan ummat Islam 

terhadap penduduk di lereng Merapi dirasa masih minim dibandingkan dengan 

bantuan dari ummat Kristen. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya 

ummat Islam dalam usaha menyalurkan bantuan terhadap penduduk korban 

bencana. Meskipun penduduk yang beragama Islam lebih berharap untuk 

dibantu dari organisasi yang berlatarbelakangkan Islam.  

Dampak Misi Pasca Erupsi Merapi tahun 2010 ini memang belum bisa 

diprediksi, karena perpindahan agama atau konversi tidak lah langsung melapor 

secara resmi ke Kantor Desa. Selain itu, proses konversi pada masyarakat 

pedesaan tidak lah bersifat langsung melainkan gradual dan berkesinambungan. 

Dan dampak konversi agama yang diakibatkan oleh misi inkulturasi tidak harus 

disertai dengan perubahan identitas secara langsung, termasuk identitas 

keagamaan, melainkan pada perubahan karakter dan pandangan hidup secara 

perlahan‐lahan.  

Dari penelitian diatas yang patut untuk menjadi bahan renungan adalah 

sesungguhnya Allah telah memperingatkan kepada kita dalam sebuah Surat Al 

Ma’idah 82. Bahwa selain orang Yahudi dan dan musrik yang melakukan 

permusuhan dengan keras terhadap orang orang yang beriman (Muslim) 

sebagaimana kita lihat sekarang perlakuan Israel di Palestina. Orang  orang 

beriman juga akan menghadapi kaum Nasrani, salah satu sifat yang mereka miliki 



 

 

adalah berusaha mendekat dengan umat Islam semisal memberikan bantuan 

sosial. Tidak kurang dari 7 ayat yang secara bersama‐sama Allah menyebutkan 

langkah‐langkah orang Yahudi dan Nasrani. Diantaranya adalah Surah al Baqoroh 

120 Allah menyebutkan mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak akan rela terhadap 

orang‐Orang beriman sebelum mengikuti agamanya. Hal ini jelas memberikan 

gambaran nyata bahwa dibalik bantuan dan apapun namanya pastliah ada 

tendensi yang kuat   Yahudi dan Nasrani tersebut. Inilah yang seharusnya kita 

waspadai.     
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