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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Data dari National Geographic, Volcano, 2010 Sebagaimana dikutip oleh 

Kompas, di Pulau Jawa saja terdapat 30 gunung api sedangkan penduduk yang 

mendiami sebanyakl 120 juta.1 Dari diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pulau 

Jawa khususnya dan wilayah Indonesia sangat rentan terlanda erupsi gunung api 

beserta efeknya, gempa bumi, hujan abu, tsunami, banjir laha dingin. 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. 

Hal serupa terjadi juga pada Bencana Merapi pada November 2010.  

ketika erupsi terjadi, penduduk banyak yang mengungsi. Terjadinya pengungsian 

besar‐besaran sejak awal November 2010, dan diikuti dengan datangnya 

bantuan, dari bantuan tempat pengungsian, kebutuhan keseharian selama 

                                                            
1 National Gographic, Volcano 2010, Bencana Mengancam Indonesia,  Kompas: Jakarta, hal 3.  
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pengungsian, sampai pada bantuan paska erupsi, dari bentuk rehabilitas rumah 

sampai penempatan modal lunak dan hibah.  

Bantuan‐bantuan tersebut pada umumnya berasal dari luar, yaitu dari 

LSM atau NGO. Baik LSM yang dibentuk oleh gereja maupun dibentuk oleh 

lembaga non Gereja. Lembaga tersebut memperoleh sumber donornya baik 

berasal dari dalam negeri maupun memperoleh sumber pendonorannya dari luar 

negeri, seperti CRS, UNDP, Uni Eropa, Bank Dunia, JICA, JRF, AusAid, dan 

sebagainya. Meski tidak banyak LSM yang banyak menggunakan simbol‐simbol 

kekristenan, tetapi banyak LSM yang beranggotakan para relawan Kristen, 

ataupun LSM yang memperoleh sumber pendanaannya dari gereja luar negeri, 

seperti CRS. Dalam wawancara dengan beberapa aktivis LSM di Yogyakarta, para 

personel yang bekerja untuk donor asing di Indonesia, kebanyakan beragama 

Kristen.2 Hal ini menandakan adanya relasi relative kuat antara donor asing 

dengan gereja‐gereja di Indonesia.  

Bantuan LSM ini pada umumnya bersifat lebih mengikat dan 

menempatkan beberapa relawannya dalam tenggat waktu relative lama, yaitu 

antara 6 sampai 12 bulan. Metode bantuan pun tidak berupa pemberian bantuan 

belaka, melainkan juga melakukan pengorganisasian social, pelatihan‐pelatihan 

sampai dengan pemberian materi tentang isu kebebasan, demokratisasi, HAM 

sampai Gender Equality. Sedangkan isu‐isu seperti Kristenisasi seringkali 

diabaikan oleh pihak donor.  

                                                            
2 Wawancara dengan Wawan Andri, Aktivis LSM yang bergerak di bidang kebencanaan 

di Yogyakarta, wawancara pada tanggal 7 April 2012 
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Bantuan‐bantuan ini lah yang seringkali terjadi di wilayah bencana. 

Keberadaan donor asing dengan membawa pandangan hidupnya, berusaha 

ditanamkan di tengah masyarakat. Meski metode yang diaplikasikan di lapangan 

adalah metode PRA (Participatory Rural Appraisal), dimana menekankan 

partisipasi masyarakat setempat, tetapi rencana, target dan hasil dari program 

seluruhnya ditentukan oleh pihak donatur.3  

Pihak gereja Katholik Paroki Boyolali juga membentuk lembaga 

pemberdayaan yang ditujukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada 

korban Merapi, melalui APP (Aksi Puasa Pembangunan). Kegiatan yang dilakukan 

oleh APP pada umumnya tidak jauh berbeda dengan dilakukan oleh LSM yang 

bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu melakukan aktivitas 

pengorganisasian social sebelum memberikan bantuan rehabilitasi dan bantuan 

modal kerja. 4 

Meski tidak melakukan aktivitas pemurtadan secara langsung, tetapi 

dalam berbagai pertemuan resmi ummat Kristiani, pewartaan merupakan bagian 

dari pelayanan gereja,dan sesuatu yang menjadi bagian pokok dari ajaran 

Kristen, yaitu mewartakan Yesus sebagai tuhan dan penebus dosa. Dalam 

khazanah kekristenan sendiri banyak ungkapan misi yang tidak langsung 

ditujukan untuk mengkristenkan bangsa dan ummat lainnya. Istilah inkulturasi 

sendiri merupakan salah satu metode misi yang diakui oleh gereja.  

                                                            
3 Wawancara dengan sejumlah aktivis LSM di Yogyakarta dan di Boyolali.  
4 Wawancara dengan pihak gereja Katholik, pada tanggal 8 April 2012 
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Permasalahannya, dalam pemikiran Kristen juga berkembang konsep 

tentang “misiologi” yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misi atau 

pengkabaran tidak selamanya diartikan oleh semua kelompok Kristen dengan 

penyebaran berita kedatangan kristus sebagai tuhan dan penebus dosa, 

melainkan misi diartikan dengan memasukkan ajaran nilai universal bagi semua 

bangsa. Karena “ajaran kemanusiaan” sebagai nilai universal merupakan 

substansi dari ajaran yesus itu sendiri. Tetapi tidak semua kelompok Kristen 

mengakui konsep ini, hanya sebagian kecil saja. Dalam dunia Kristen juga 

berkembang pemikiran yang mengarahkan konsep ke inklusivisme dan 

pluralisme. Bahkan, pengakuan adanya keselamatan di luar gereja sudah diakui 

oleh Konsili Nicea II. 

Meski demikian, sikap inklusif tersebut diikuti dengan seruan mendiang 

Paus Yohanes Paulus II untuk menyebarkan kekristenan ke seluruh bangsa. Ia 

pun meminta semua bangsa muslim untuk tidak menolak kehadiran misi Kristen. 

Peneguhan sikap misi tidak hanya terjadi pada Katholik, dalam berbagai sekte 

Protestan juga mengajarkan tentang pentingnya misi Kristen. Meski banyak 

ragam aliran dalam tubuh Protestan, tetapi dalam fakta yang terjadi dalam 

lapangan, mereka dapat melakukan doa atau ritual bersama dan dipimpin oleh 

seorang pendeta. Mereka juga melakukan berbagai acara yang diikuti oleh 

semua aliran Kristen, baik dalam bentuk persaksian pengalaman Kristen mereka 

ataupun dengan melakukan pengobatan bersama. Kebersamaan dalam semua 

aliran ini yang sering dinamakan dengan istilah oikumene atau persekutuan. 
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Konsolidasi Kristen Protestan di Indonesia terkumpul dalam wadah PGI atau DGI. 

Tetapi, setiap gereja melakukan aktivitas mereka secara otonom berdasarkan 

dari gereja mana mereka berinduk. Bahkan sebagian menolak untuk bergabung 

dalam PGI, bahkan sebagian dari gereja berkumpul untuk membuat KOREG 

(Komunitas untuk Reformasi Gereja) yang bertujuan untuk menentang PGI 

sebagai satu‐satunya wadah resmi oikumene.5 

Ummat Kristen Protestan dalam melakukan misi pada umumnya kurang 

terkontrol daripada ummat Katholik. Gereja dalam melakukan kegiatan misi tidak 

sepenuhnya tidak dihinggapi permasalahan financial. Sehingga, satu gereja tidak 

dapat menanggung beban dari aktivitas misi yang dilakukan oleh gereja lainnya. 

Kurangnya kordinasi atau pengetahuan akan aktivitas gereja lainnya, seringkali 

para aktivis Kristen sendiri tidak tahu tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh 

gereja lainnya dalam menyebarkan misi Kristen. Dalam salah satu wawancara 

kami dengan salah seorang aktivis Kristen Protestan di Cepogo Boyolali dia tidak 

begitu mempercayai aktivitas kristenisasi yang dilakukan dengan penyebaran 

brosur, pembagian kaos yang berisi ungkapan Kristen dan sebagainya, meski hal 

tersebut benar‐benar terjadi di beberapa titik pengungsian di Klaten.6 

Dalam tinjauan peneliti sendiri, terdapat isu yang berkembang di tengah 

masyarakat di lereng Merapi di kabupaten Boyolali, bahwa di suatu dukuh 

terdapat konversi besar‐besaran dari agama Islam ke agama Kristen. 

                                                            
5 Eka Darmaputera, Pergulatan Kehadiran Kristen Di Indonesia, (Jakarta: Gunung Mulia, 

2005), hlm. 38 
 

6 Wawancara dilakukan pada tanggal 8 April 2012 
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Permasalahan konversi bukanlah permasalahan yang mudah. Karena dalam 

sejarahnya sendiri umat Kristen kolonial mengakui bahwa meskipun keislaman di 

Jawa kurang dipegang secara teguh, tetapi untuk melakukan kristenisasi pada 

masyarakat muslim di Jawa sangat kesulitan, sehingga dalam sejarahnya 

pemerintahan kolonial membuat benteng pertahanan dari masyarakat yang 

belum berislam dari pengaruh Islam. Strategi ini diterapkan dalam beberapa titik 

wilayah di Indonesia, misalnya di Tengger ataupun di beberapa daerah di 

Sumatera Utara.7  

Hubungan politik dengan kristenisasi sangat penting dari zaman 

penjajahan. Masa penjajahan sendiri, kristenisasi dilakukan oleh kebijakan etis. 

Meski kebijakan etis lebih dikenal dengan kebijakan politik balas budi, tetapi 

dalam prakteknya memberikan ruang besar terhadap para penginjil untuk 

melakukan kegiatan penginjilan ke tanah jawa. Bahkan para penginjil diberikan 

berbagai sarana, tunjangan hidup dan berbagai kemudahan lainnya.8  

Pada masa kini, orang‐orang Kristen juga banyak yang aktif di lembaga 

pers (media; televisi, surat kabar, radio), aktivis LSM (NGO/ Ornop), dan banyak 

yang duduk di parlemen. Suara orang‐orang Kristen dalam pers sangat 

menentukan content berita, hal ini dapat dilihat dari Kompas. Meski sebagian 

pegawai (wartawan, tukang sapu, agen) merupakan seorang muslim, tetapi 

orang‐orang Kristen sangat dominant di surat kabar terbesar di Indonesia 

                                                            
7 Alwi Shihab, Membendung Arus: Respon Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi 

Kristen di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.39 
8 Ibid., hlm. 39‐40  
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tersebut. Orang‐orang Kristen juga banyak yang aktif di media elektronik, seperti 

Perusahaan MNC yang membawahi beberapa stasiun televisi, termasuk RCTI dan 

MNC TV.  Nama‐nama Kristen juga duduk beberapa jaringan LSM yang 

berbasiskan pada ideologi secular, dan berperan sebagai pressure group 

terhadap kebijakan pemerintah. Belum lagi jaringan‐jaringan luar negeri (donor 

asing) yang memberikan donor terhadap berbagai program yang dilakukan oleh 

LSM. Keberadaan media dan LSM, dengan bantuan financial besar, sangat 

menentukan kebijakan public yang diinginkan. Karena media dan LSM sangat 

memungkinkan dalam memainkan isu yang berkembang di Indonesia sekaligus 

dapat memainkan opini public. Sehingga pembentukan opini massa sangat 

ditentukan oleh beberapa petinggi pers; seperti dewan redaksi.9 Bahkan media 

seperti RCTI akhir‐akhir ini menampilkan banyak figure politisi dari kalangan 

mereka sendiri yang rata‐rata berasal dari kalangan non Muslim. 

 Pembentukan persepsi dan usaha untuk menanamkan persepsi yang 

salah dan negative terhadap Islam dan kaum muslimin merupakan strategi yang 

dipakai oleh kalangan Kristen akhir‐akhir ini dalam menggunakan sarana 

kekuatan politik yang mereka miliki. Mereka dapat membuat isu kriminalisasi TKI 

di Arab Saudi, terorisasi ummat Islam, menyuguhkan aksi kekerasan terhadap 

kelompok minoritas Kristen, dan sebagainya. Aktivitas penggunaan “power” 

tidak selamanya dipakai dengan ukuran jumlah pemeluk atau kekuatan yang 

dimiliki, tetapi “power” lebih ditentukan oleh bagaimana kelompok tersebut 

                                                            
9 Adian Husaini, Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Mengubah Citra, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), hlm. xxi 
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mampu memainkan isu, pembentukan opini, dan mempengaruhi kebijakan 

public. Dan kekuatan islam tidak lah terpresentasikan dalam hal ini.  

 Organisasi besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah, bahkan tidak 

berani mengangkat isu kristenisasi ini sebagai isu nasional. Sehingga banyak 

kasus kristenisasi yang tertutupi. Media yang mereka miliki pun tidak banyak 

memuat contents yang berisi kasus kristenisasi. Media‐media yang banyak 

mengungkapkan kasus penyiaran agama tanpa ethika adalah media‐media Islam 

yang dimiliki oleh kelompok revivalis. Mereka lebih berani menyuarakan 

berbagai kepentingan Islam. Tetapi kelemahan dalam isi berita mereka adalah 

berlebihan, terkesan provokasi, dan membesar‐besarkan kasus. Meski demikian, 

apa yang mereka sampaikan banyak yang mengandung kebenarannya. Karena isi 

berita yang mereka sampaikan dapat dibuktikan kebenarannya dalam 

kenyataannya. Karena dalam pemberitaan, mereka menyuguhkan detail yang 

harus masuk ke dalam content berita, seperti; 1) kejadian peristiwa, 2) orang‐

orang yang terlibat didalamnya, 3) tempat peristiwa, 4) waktu peristiwa, 5) detail 

peristiwa dan sebagainya.  

 Tetapi suara yang berasal dari komunitas Islam revivalis ini tidak 

selamanya ditanggapi secara serius oleh ormas Islam terbesar, seperti NU dan  

Muhammadiyah, apalagi pemerintah. Bahkan beberapa tokoh muslim, menyebut 

mereka sebagai kelompok radikal dan mengancam stabilitas karena menolak 

konsep kerukunan ummat beragama. Pemerintah dari masa munculnya Orde 

Baru menolak untuk mengolah isu “Kristenisasi” ini sebagai isu nasional. Selain 
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dikarenakan politik stabilitas nasional, juga dikarenakan kebijakan pemerintah 

Orba waktu itu yang melakukan marginalisasi ummat Islam dan politik 

sekularisasi.10 Pertimbangan politik, tekanan kelompok dalam dan luar negeri 

ataupun media sangat memungkinkan dari pemerintah untuk tidak membawa 

kasus ini ke tingkat nasional. Bahkan pemerintah dari masa Orde Baru sampai 

Orde Reformasi tidak berani untuk merancang UU  Penyiaran Agama. Padahal, 

permasalahan pependangkalan aqidah akan menyebabkan konflik apabila tidak 

dapat dicegah melalui turun tangan langsung pemerintah. Selain itu, 

keharmonisan sebagai nilai yang ditekankan dalam budaya Jawa, akan terancam, 

apabila kegiatan pendangkalan aqidah dilakukan secara sporadic, apalagi 

didukung oleh pemberitaan pemerintahan pusat atau media yang mengesankan 

pembelaan terhadap para pelaku pemurtadan. 

Hal yang sama pula diberlakukan oleh Pemerintah dalam masa tanggap 

darurat bencana. Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan khusus tentang 

penyiaran agama ketika bencana. Pemerintah hanya mengeluarkan UU yang 

bersifat pragmatis dan praktis belaka. Tidak hanya kasus tsunami di Aceh dan 

gempa bumi di Yogyakarta, melainkan juga pada bencana Erupsi Merapi di tahun 

2010. Bahkan Pemerintah memberikan izin kepada Marie Elka Pangestu, selaku 

                                                            
10 Adian Husaini, Hegemoni Kristen‐Barat Dalam Studi Islam Di Perguruan Tinggi, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 83 
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Menteri Perdagangan, untuk merayakan Perayaan Natal berskala Nasional di 

tahun 2010 di berbagai titik daerah bencana Merapi, termasuk di Boyolali. .11 

 Sedangkan menurut sumber dari warga Desa Genting Kec. Cepogo, 

beberapa Menteri disebar selama Natalan 2010, di beberapa titik tempat 

pengungsian. Keberadaan Menteri tidak saja menarik kalangan Kristiani, tetapi 

juga menarik beberapa warga Muslim. Undangan yang disebar dengan tema 

“Kerukunan Antar Ummat Beragama” dengan melakukan Natalan Bersama. 

Beberapa menteri dan pejabat negara yang disebar meliputi Elka Pangestu 

(Menteri Perdagangan), dan EE Mangindaan (Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara). 

Moment Natal merupakan moment yang paling tepat untuk melakukan 

misi secara besar‐besaran. Karena pada saat ini lah berbagai atribut Natal sangat 

marak dijalanan dan di televisi. Di jalanan sendiri, beberapa karyawan atau di 

pusat perbelanjaan, mewajibkan seluruh karyawannya memakai pakaian 

sinterklas. Sedangkan di televisi berbagai iklan dan acara diisi dengan beragam 

acara dalam rangka menyambut Hari yang diyakini sebagai hari kelahiran Yesus 

Kristus tersebut. Apalagi, Natalan akan diadakan di seluruh daerah yang terkena 

bencana dengan skala besar.  

                                                            
11 http://www.voa‐islam.com/news/indonesia/2010/12/06/12130/natalan‐akan‐digelar‐

serempak‐di‐daerah‐bencana‐waspadai‐pemurtadan/ 
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Beberapa aktivitas Kristenisasi di Merapi sebagaimana dilaporkan oleh 

Media Islam, seperti Voa‐Islam, Sabili, Hidayatullah, Swaramuslim, sebagaimana 

berikut ini; 

1. Ribuan pengungsi muslim yang ditampung di gereja. 

2. Pembagian bantuan di Masjid oleh lembaga gereja, dan pemberkatan 

roti oleh pastur. 

3. Para misionaris mengajak langsung kepada warga muslim untuk 

berpindah agama dengan imbalan modal, pekerjaan dan modal 

materi jutaan rupiah. (di Windusari, Kalibening, Dukun, Magelang).12 

4. Pengungsi Merapi diarahkan untuk ditempatkan di rumah‐rumah 

penduduk yang beragama Kristen.13 

5. Pembagian Kaos “I will Follow Jesus Forever” dan pernak‐pernik 

Kristen lainnya di Klaten. 

Sangat mungkin kejadian serupa terjadi di Boyolali. Karena tidak hanya 

bantuan, media pun lebih banyak tertarik untuk mengekspose peristiwa erupsi di 

Yogyakarta daripada di Boyolali. Untuk itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang 

adanya kristenisasi di daerah tersebut. Selain itu, banyaknya LSM yang berisi 

para aktivis dan relawan Kristen yang bergerak di bidang kebencanaan, sangat 

mungkin bergerak di lereng Merapi sebelah Boyolali. Karena Kabupaten Boyolali 

sendiri, terutama tiga kecamatan, yaitu Selo, Musuk dan Cepogo, merupakan tiga 

                                                            
12 http://www.voa‐islam.com/news/indonesia/2010/12/06/12133/misionaris‐goda‐

akidah‐ketua‐masjid‐dengan‐uang‐20‐juta/ 
13 http://muslimdaily.net/opini/wawasanislam/pemurtadan‐di‐tengah‐bencana.html 
 



 

 12 

 

kecamatan yang paling rentan terhadap bencana. Daerah di lereng Merapi di tiga 

kecamatan tersebut, juga masih memiliki pandangan keagamaan yang kurang, 

meski berstatus sebagai warga muslim, sehingga sangat rentan terhadap upaya 

pemurtadan.  

Dengan adanya erupsi Merapi 2010, maka sangat penting untuk 

melakukan pengkajian terhadap social budaya setempat, dan bagaimana upaya 

Kristen “berkarya” di wilayah ini. Dan apa hasil yang didapatkan dari aktivitas 

misi yang telah mereka lakukan di wilayah lereng Merapi daerah Boyolali.  

Penelitian yang akan dilakukan ini dalam hubungannya dengan Program 

Magister Pemikiran Islam karena terkait dengan tema‐tema Misiologi, 

Masyarakat Islam dan Dakwah. Oleh karena itu berkaitan dengan Mata kuliah 

yang diajarkan seperti; Kristologi, Fiqh Dakwah serta Pemikiran dan 

Pengembangan Masyarakat Islam.  

 
B. Rumusan Masalah 

 
Dari Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab 

melalui penelitian yang akan dilakukan ini adalah; 

1. Kegiatan bantuan apa saja yang dilakukan oleh pihak Kristiani ketika 

terjadi Bencana Erupsi Merapi tahun 2010? 

2. Metode apa saja yang dilakukan oleh pihak Kristen dalam menjalan 

misi mereka di tengah warga Muslim Merapi? 
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3. Apa peran lembaga keagamaan Islam dalam menanggulangi dampak 

bencana Merapi serta upaya yang dilakukan dalam rangka 

meminimalisir upaya pemurtadan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk; 

1. Mendeskripsikan berbagai modus pemurtadan ketika terjadi Bencana 

Erupsi Merapi tahun 2010. 

2. Mendeskripsikan peran kelembagaan dalam mencegah atau 

mengurangi kasus‐kasus pemurtadan.  

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah; 

1. Sebagai sumbangan pemikiran tentang adanya gerakan pendangkalan 

aqidah, serta meneliti kemungkinan konflik di tingkat grassroot. 

2. Sebagai sumbangan langkah, problem solving dan strategi dakwah 

pasca bencana.   

3. Sebagai Prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Pemikiran Islam 

Islam (M.P.I) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

 

D. Kerangka Teori  

Istilah Kristenisasi bukanlah istilah yang dibuat oleh kalangan 

Nasrani, tapi mereka menggunakan istilah misi dan zending. Istilah ini 

berasal dari bahasa Latin Mittere yang bermakna mengutus Setidaknya 
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ada 2 (dua)pengertian, Pertama, Perutusan untuk menyampaikan kabar 

gembira (injil) sampai ke ujung dunia, sebagaimana yang diperintahkan 

oleh Kristus kepada seluruh orang beriman (Matius 28: 19). Berdasarkan 

pengertian ini maka setiap orang Kristen mengemban tugas misi baik 

perkataan maupun perbuatan. Kedua, Nama bagi organisasi‐organisasi 

yang menyebarkan ajaran Kristen. Akan tetapi kegiatan ini tidak terbatas 

pada pengajaran agama tetapi juga kegiatan social lainnya, pendidikan, 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.14  

Sedangkan pengertian berikutnya adalah sending istilah yang diambil dari 

Bahasa Belanda Zending, Gerakan ini mengambil istilah dari Kisah Kejadian 1: B, 

yakni Gerakan Kristen untuk mengabarkan injil keseluruh dunia sampai keujung 

bumi menurut perintah Tuhan.15 

 Hampir semua agama memerintahkan kepada pemeluknya untuk 

melakukan dakwah yakni ajakan mengikuti kepercayaan yang dianut. Akan tetapi 

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan 

Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada  Lembaga Keagamaan di 

Indonesia Bab III Pasal 3 dan 4 menyebutkan :  

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, 

tenggang rasa, saling menghargai dan asling menghormati antara sesama umat 

                                                            
14 Hasan Shadly, Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt hal 2261‐2262. 

15 Ibid. Jilid. 5 hal, 3077 
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beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan 

kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadat 

menurut agamanya. 

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap 

orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan 

cara: 

a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, 

uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan dan 

bentuk‐bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau 

kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain 

berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan 

tersebut.  

b. Menyebarkan pamphlet, majalah, bulletin, buku‐buku, dan 

bentuk‐bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang 

atau kelompok orang yang telahmemeluk/menganut agama lain. 

c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat lain yang telah 

memeluk/menganut agama lain.16   

 

E. Kajian Kepustakaan 

                                                            
16 Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Paraturan Perundang‐Undangan Kerukunan Hidup 
Umat Beragama, Jakarta: Badan Litbang Agama dam Diklat Keagamaan, Edisi Kedelapan. Hal 112    



 

 16 

 

Penelitian tentang Kebencanaan telah banyak dilakukan. Tetapi 

kebanyakan penelitian tentang kebencanaan yang dilakukan oleh para 

mahasiswa, baik di tingkat Sarjana maupun Pascasarjana, tidak pernah 

menyentuh permasalahan “sensitive”. Penelitian ini banyak dilakukan oleh 

banyak mahasiswa UGM, seperti penelitian Hadi Purnomo, Mahasiswa 

Manajemen, pada tahun 2007. Penelitian ini berjudul Keefektifan Kerjasama 

Antarlembaga Dalam Operasi Pemulihan Terhadap Bencana Alam: Studi Empirik 

Di DIY Dan Jateng. Penelitian ini membahas dari ukuran material pragmatis, 

dimana mengarahkan pada Manajemen Bantuan Kebencanaan bagi Organisasi. 

Penelitian dengan menggunakan ukuran “materi” juga terdapat pada penelitian 

yang berjudul Dampak Bencana Alam Tsunami Pada Perubahan Nilai Tanah di 

Kota Banda Aceh (Tahun 2002‐2003 dan 2007‐2008) oleh Warzukni, di tingkat 

Tesis Universitas Gadjah Mada. Penelitian juga diteliti dari segi Hukum, yaitu 

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten 

Gunungkidul oleh Wawan Andriyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum. 

Penelitian yang dilakukan di atas meninjau permasalahan bencana 

melalui sudut pandang keilmuan yang dipunyainya. Hal yang sama juga berlaku 

dari Universitas MIPA, yang meninjau secara ilmiah sebab terjadinya Bencana. 

Tidak ada penelitian di Perguruan Tinggi Umum yang memfokuskan penelitian 

tentang pemurtadan ketika pasca Bencana terjadi.  
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Sedangkan penelitian kebencanaan dikaitkan dengan Agama dilakukan 

oleh beberapa mahasiswa dari PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam). Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syofian, dari Fakultas Ushuluddin 

pada tahun 2008, dengan judul “Agama Sebagai Instrumen Rehabilitasi 

Traumatik Korban Bencana Korban”. Tetapi di sini dibahas tentang bagaimana 

peran agama dalam menyembuhkan tekanan psikis yang dialami oleh korban 

setelah terjadinya bencana alam di Bantul. Penelitian tentang keterkaitan 

Bencana dengan Agama, juga termuat dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Gofar, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin pada tahun 2009, dengan 

judul “Gempa Bumi Dalam Perspektif al Qur’an”. penelitian dari UIN Sunan 

Kalijaga tidak dijumpai penelitian tentang permasalahan pendangkalan aqidah 

ketika terjadi bencana, padahal kasus ini selalu terjadi baik ketika terjadi tsunami 

di Aceh dan gempa bumi di Bantul. 

Sedangkan penelitian tentang pendangkalan aqidah juga telah banyak 

dilakukan. Tetapi penelitian tersebut biasanya menggunakan pendekatan sosio‐

historis, seperti penelitian dengan judul Kolonialisme Dan Misi Kristen Di Jawa, 

Studi Historis Tentang Dukungan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Penetrasi 

Misi Kristen Pada 1901—1942. Penelitian Ini Dilakukan Oleh Ari Fatmawati, di 

tingkat tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Penelitian ini tidak 

memfokuskan pada bagaimana modus pendangkalan aqidah, khususnya ketika 

terjadi bencana. Penelitian tentang pendangkalan aqidah juga dilakukan 

dilakukan oleh Miftakhatul Arbanginah di Tingkat Skripsi dengan judul; Respon 
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Muhammadiyah Terhadap Kristenisasi di Kecamatan Nanggulan Kabupaten 

Kulon Progo 1956‐1970. Penelitian ini memfokuskan pada reaksi organisasi 

Muhammadiyah. Sedangkan penelitian lainnya adalah skripsi dengan Judul 

Mohammad Natsir Dan Upaya Mengatasi Kristenisasi Di Indonesia, Oleh Novi 

Setyani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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.17 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data informasi yang diperlukan dari lapangan maka 

diperlukan beberapa langkah untuk mendapatkannya. Diantara langkah 

yang diambil oleh peneliti dalam hal ini adalah; 

a. Identifikasi Masalah 

                                                            
17 JR Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grassindo, 2010),  hlm. 9 
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Identifikasi Masalah merupakan pangkal mula dari penelitian. 

Karena dengan melakukan identifikasi ini, maka permasalahan 

subyek penelitian merupakan permasalahan yang bersifat urgent. 

Identifikasi permasalahan juga meliputi keadaan social masyarakat 

setempat terutama saat terjadinya peristiwa, serta perkembangan 

apa yang berlangsung pada proses tersebut.18 

b. Metode Dokumenter 

Dokumentasi data yang dimaksud berupa bahan apa saja dalam 

bentuk material, baik berupa teks (dapat berupa dokumentasi dari 

birokrasi), foto, data statistika, dan gambar, yang terkait dengan 

obyek penelitian yang akan dilakukan. 19 

c. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari 

lapangan. Observasi dapat juga berarti pengamatan, baik 

pengamatan terhadap sikap, tindakan, kelakuan dan interaksi 

antar semua elemen dalam masyarakat. Metode ini hanya dapat 

dilakukan dengan melakukan kunjungan pada beberapa person/ 

organisasi.20 

d. Wawancara 

                                                            
18 Ibid.,  hlm. 98‐99 
19 Ibid., hlm . 108 
20 Ibid., hlm. 112 
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Metode Wawancara dilakukan dalam bentuk Tanya jawab. 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

detail dari pihak yang akan ditelitinya.21 

3. Metode Pengolahan Data 

a. Deskripsi dan Analisa Data 

Deskripsi adalah penggambaran obyek penelitian yang diasalkan 

dari data‐data yang sudah diperoleh, melalui kata‐kata sehingga 

dapat diketahui gambaran subyek penelitian secara lebih jelas. 

Sedangkan Analisa adalah menguraikan obyek penelitian dengan 

menggunakan berbagai pendekatan keilmuan atau teori‐teori 

keilmuan social. Model analisa yang akan digunakan dalam 

penelitian ini menggambarkan hubungan variable independent 

(variable bebas) dengan variable dependent (variable terkait). Dari 

penelitian ini dimungkinkan munculnya rumusan baru tentang 

factor‐faktor yang mempengaruhi kaum muslim terhadap upaya 

pendangkalan aqidah  pasca bencana. Dari analisa data juga akan 

diperoleh diskripsi upaya yang dilakukan oleh lembaga keagamaan 

(Islam) dalam membentengi umat dari upaya pemurtadan.  

b. Teknik Interpretasi 

Interpretasi merupakan Metode untuk menafsirkan tindakan, 

ucapan atau interaksi subyek penelitian. Teknik ini hanya 

                                                            
21 Ibid., hlm. 116 
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ditujukan untuk menemukan segi internal dari subyek penelitian. 

Penarikan kesimpulan dari wawancara‐wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kebanyakan berasal dari teknik interpretasi ini. 

Karena, masalah konversi tidak hanya dapat diamati melalui 

pergantian status agama pada KTP, melainkan juga permasalahan 

jiwa. Sehingga, teknik interpretasi berusaha untuk memahami 

bagaimana situasi dunia batin warga lereng Merapi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibakukan dalam satu bentuk naskah tesis, yang terdiri dari 5 

Bab, yaitu; 

Bab I, atau Bab Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, serta Metode 

Penelitian apa yang akan dilakukan 

Bab II berisi tentang gambaran detail tentang bencana Merapi pada 

tahun 2010, khususnya yang terjadi pada para pengungsi dari Kabupaten 

Boyolali.  

Bab III, merupakan bab yang berisi tentang upaya yang biasanya 

ditempuh oleh para Misionaris Kristen untuk melakukan pemurtadan pada 

masyarakat Muslim. 

Bab IV, merupakan bab yang berisi tentang pemurtadan di Kabupaten 

Boyolali ketika terjadi Bencana Merapi pada tahun 2010. Pada Bab ini akan 
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dibahas tentang upaya para misionaris, sasaran target pemurtadan, dan 

bagaimana reaksi ummat Islam dalam menghadapi pemurtadan tersebut. 

Bab V, merupakan bab Penutup yang didalamnya terdapat Kesimpulan 

dan Saran‐saran penelitian serta rekomendasi bagi lembaga terkait 

 


