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KEGIATAN DISKUSI PUBLIK

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

"Tantangan Pemilu Tahun 2019 dalam lrisan Regulasi dengan Praktik Sosial dan Kultur
Politik Terkini di Kabupaten \{anggarai"

KO\'{l S I PE lvll L I HAN Li}IUlvI IL{BUPATEN IvIANGGARAI

I. L.dTAR BELAKANG

Hari dilaksanakann,"*a Pemungutan Suara dalarn Pemilu Nasionai Tahun 2019 menf isakan
waktu kurang lebih enam belas bulan lagi. Penl'elenggara Pemilu. baik KPU maupun Bauaslu.
dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bergegas memproses langkah-langkah persiapan
untuk menielang peristiwa elektoral tersebut. Pa1'ting regulasi belum lama ini telah dibuka
seiring dengan ditetapkannya ijij Nomor 7 Tahun 20i7 tentang Pemiiihan Umum, pasea

pengesahan dalam Paripurna DPR RI pada tanggal 2l Juii 2017. Serangkaian terobosan
diperkenalkan buku peraturan yang sebelumnya telah ditunggu-tunggu tersebut. Di antaranya
yang meqjadi perbincangan hangat di mana-mana. Misalkan: keserentakan Pemilihan legislatif
dan Presider/Wakil Presiden, metode konversi suara, sistem pemilu,parliamentary threshold.
presidentia! thresold, dan penan'lbahan jumlah Dapil Nasional. Tak llan;,'a itu. percrrlbakzur
pada tataran nolrna regulatif terjadi juga di tempat lain dalam kitatr iindang-Unciang iersebut.
Antara lain, pergeseran strategis pada sifat kelembagaan dan struktur keorganisasian
Penyelenggara Pemilu, prosedur dan mekanisme bagaimana Pemilu dikelola, dan lain
sebagainya.

Untuk tindak ianjut, KPU Kabupaten Manggarai pun sementara ini tengah rnengeriakan
sejumlah program tahapan terkait. Lebih khusus. proses verifikasi Partai Politik di tingkat
Kabupaten serta persiapan perancangan Daerah Pemilihan untuk Pemilihan DPRD Manqgarai
dalam Pemilu tahur 2019 tersebut.

Bicara tentang Pemilu. KPU maupun Bavraslu. termasuk unit kerja di Kabupaten
Manggarai. menjadi pelaksana atau semacam fungsionaris dalam kewenansan
pengadministrasian proses politik elektoral. Berhadapan dengan keperluan masyarakat
sementara ini. upaya KPU Kabupaten ivlanggarai, pada tempat pertama, ialah menyampaikan
informasi tahapan Pemiiu, mekanisme pelaksanaan program-program penyelenggaraan
(pendataan pemilih. pencalonan. kampanye, pemungutan dan penghitungan suara), termasuk
syarat dan ketentuan bagi orang per orang atau kelompok masyarakat supaya ambil bagian di
dalamnya. Dengan kata lain, mengenai informasi publik yang relevan, yang perlu
diedarluaskan melalui kegiatan "Pendidikan Pemilih".

Bagaimana pun, Pendidikan Pemilih baru merupakan satu soal, sementara Pendidikan
Politik kepemiluan merupakan soal tersendiri lagi.

Tentu banyak fakta-fakta menarik lain menemukan ruang kemunculannya dalam proses
elektoral yang ter;iadi di masyarakat. di luar gemuruh tahapan dan program resmi yang dikelola
Penyelenggara Pemilu. Bukan tak mungkin, melalui fakta-fakta tersebut dapat direfleksikaa
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apakah Pemilu yang kita praktikkan setiap lima tahunan dapat dikatakan berkualitas atau tidak"
dalam ukuran yang lebih komprehensif, dan melampaui ukuran statistika capaian program dan
tahapan kepemiluan. Intensi terdalam dari frasa kunci '?erwujudan Kedaulatan Rakyat,,
sebagai muara akhir diselenggarakannya Pemilu baru dapat membuahkan hasil, tidak semata-
mata berkat ketersediaan reguiasi dan impiementasinya oieh Penyeienggara Pemilu. Namun
pula mens,"-aratkan kehadiran nyata daya dukung masvarakat. keterlibatan strategis pemerintah
dan pemang:liu kepentingan lainn,va. maupun peran-peran vital -vang dimainkan aktor-aktor
institusi sosiai maupun institusi poiitik 1.ang ada.

Bertolak dari aspirasi tersebut. pandangan publik periu diakomo,lir dan diciiskusikan
bersama untuk peningkatan kualitas Pemiiu cii fuianggarai. Lebih khusus ketika memasuki
serangkaian isu seperti : potensi konflik horisontal antar kelompok masyarakat yangterbilah-
bilah ke dalam kubu kepntingan politik; Fenomena kampanye hitam; Politik identitas atau
tren Politik Uang yang langgeng dan seolah memiliki 'tekebalan moral" tersendiri dalam
mew'amai relasi ketergantun-ean aktcr politik-konstituen dalam kcnteks Pemilu: Atau. melalui
pertan]'aan. sejauh mana perbaikan terris-rnenerus pada level regulasi kepemiiuan di era pasca
reformasi berkelindan dengan peningkatan mutu keterwakilan politik di institusi legislatif
maupun eksekutiff Termasuk, pada konteks yang le-bih luas lagi. korelasi antara kualitas
pemilu dengan kualitas pemerintahan, serta distribusi kesejahteraan cli tingkat daerah
Manggarai.Tanpa mengesampingkan isu-isu terkait lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan ruang publik bersama yang menghadirkan banyak pihak untuk
membicarakan isu regulasi. kualitas penyelenggaraan, penilaian masya-rakat terhadap
pelayanan kepemiluan, maupun konteks dan pengaruh sosial. budaya, serta politik yang
memberikan panggung bagi pesta rakyat tersebut.

Diskusi publik ini merupakan upa-va mempertemukan pemikiran sekian pihak. baik itu
penyelenggara pemilu, akademisi, tokoh masy'arakat, perwakilan partai politik, aktivis dan
kalangan mahasisua, untuk mendapatkan pencerahan bersama, bukan semata agar angka
pariisipasi pemilih dalam Penrilu 2019 semakin melambung, meiainkan cita-cita <iemokratisasi
politik dalam latar yang lebih luas semakin tercapai.

Kombinasi antara pendekatan pendidikan pemiiih dan pendidikan politik semacam ini
diharapkan melahirkan gagasan-gagasan segar dan rekomendasi yang kuat untuk perwujudan
Pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif, sehingga memunculkan rvakil rakyat dan pemimpin
yang demokratis dengan keberpihakan yang kuat pada tujuan hidup berbangsa dan bemegara.

NAMA KEGIATAN

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Nasional Tahun ZOlg.

BENTUK KEGIATAN

Diskusi Publik dengan sistem diskusi panel.

TUJUAN KEGIATAF{
Kegiatan diskusi publik ini bertujuan:

(1).Menjadi sarana penyampaian informasi Pemilu kepada para pemangku kepentingan dan
masyarakat.

IV.
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(2).Menumbuhkan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan tentang peran-peran

strategis yang perlu diisi untuk meningkatkan kualitas Pemilu di Manggarai.

(3).Mengkonsoiidasi pegiat-pegiat kepemiiuan dan siakeholder iainnya dalam pemikiran dan

rencana aksi yang sinergis untuk peningkatan kualitas Pemilu di Manggarai.

TE}TA KEGIATAN

Tantangan Pemilu tahun l0i9 cialam irisan Regulasi dengan Praktik Sosial dan Kultur Politik
l-srl.ini ..{i L-ohrrnltrn \.{qnairqrqi

IIIARASUMB E R/PE M B ICARA
NarasumberlPembicara diskusi publik ini antara lain:

(1).Apolonarius Rokefeler Soleman, S.Sos (KPU Kabupaten Manggarai)
trttateri 1'ang dipresentasikan yaitu pemaparan ie-ntang sistem pemilu yang yang dipakai

untuli Pemilu 2019. gambaran umum program. tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2419,

rercbosan normatifdalambuku Undang-Undang tersebut da-n tindak lanjut operasionalnva,

langkah pelaksanaan yang dikerjakan KPU Kabupaten lvlanggarai, masalah-masalah

pengeloiaan Pemiiu sebelumnya di Ka'oupaien ivianggarai, serta hai-hai iain yang

berhubungan dengan tanggung jawab serta kewenangan lembaga KPU Kabupaten

Manggarai berkaitan dengan tema kegiatan.

(2).Fortunatus H. Manah, S.Pd (Panwas PemilihanlBawaslu Kahupaten Manggarai)
Ulasan materi seputar harapan Can tantangan dari pergeseran kedudukan kelembagaan

pengawasan menjadi badan perrRanen, strategi pemetaan potensi kerarvanan daiam

pengelolaan Pemilu, serta visi pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran

dalam Pemilu tahun 2019 serta hal-hal lain yang berhubungan dengan tanggung jawab

serta kewenangan Iembaga KPU Kabupaten Manggarai berkaitan dengan tema kegiatan.

(3).Dr Yohanes Servatius Boy Lon, MA (STKIP St Paulus Ruteng)
Ruang lingkup materi meliputi analisis mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan

maupun karakteristik perilaku pemilih yang berkorelasi dengan pen,velenggaraan Pemilu

di Manggarai- Narasumber dilrarapkan rnemaparkan pula peran strategis yang perlu

dimainkan institusi pendidikan dan institusi agama dalam meningkatkan kualitas proses

eiektoral Pemiiu Tahun 2fi19.

(4).Frans A. Jalong, S.Sos, MA (Fisipol UGM Yogaakarta)
Menghadirkan materi dengan ruang lingkup seputaran tema hubungan praktik kepemiluan

dan visi demokratisasi politik di tingkat lokal. Narasumber diharapkan memperkenalkan

perspektif kritis yang perlu dipakai untirk meninjau kembali fenomena politik identitas,

karakteristik relasi aletor poiitik-konstituen, politisasi yang meniinpa domain-domain
"steril" sepanjang kontestasi Pemilu/pilkada, maupun kualitas representasi politik yang

tercermin dari sistem pemilu yang diberlakukan selama ini, serta korespondensinya dengan

penanganan persoalan kemashalatan dan keadilan sosial.



vII. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Hari : Kamis, 14 Desember 2A17
Waktu : 08.30 - 13.00 WITA
Tempat : Conference Room, Hotel Revayah, Carep. Langke Rembong

1'III. PESFRT.T

Pesene riisl,usi pui''iik meiipul-i pihak'peruakiian pihaii sebagai terikut:

, ! i I-1.,*.,-:*,^L I-,.- --^L
\ r J. rcllrtrrrilrilrr rJifcti.ltl

(2).Panai Poiitik
(3 ). Organisasi Mahasiswa/Pemuda/LsM/ Tokoh Masyarakat
(4). Pegiat Pendidikan.
(5).I'fedia l{assa

IX. }IODER{TOR
l{arselus Ungkang, S.S.. M.Pd

X. RTiNDOWN KEGIATAI{

No \Yaktu Mata Kegiatan Durasi Penanggunqiaw'ab
I 08.30 - 09.00 1't 30' i Panitia
2. 09.00 - 09.05 Pembukaan I 5' iMC
'l 09.06 - 09.09 Doa J

! .-1 ,\1C
4. 09.10-09.13 Menl,an-vikaa "lndonesia Raya" MC
5. 49.14 -09.29 Sanibutan Ketua KPLi Kabupaten 15' ]VIC
{- no ?n no 1<

vj.Jv 
- 

u j.-tJ \/-**,L-*.,tL..* r\,{^, !^.*r^-rvrlrlrl,vr n!t 14tAqrt lvrvu!, gtul rvl L.
1 09.36 - 11.26 n: -l--,,:LrlSf\USt

h4oderator
I Pembukaan oleh

Moderator
10'

e--: 1
. JlJl I

':l S.ri 2

n/.\t

2U

- Sesi 3 30'

t Sesi 4 30'

o 11.27 - 1,?.3Q Diskusi ot, l\,{,-,{-*-+,--rlruuLt (iL\rl

9. 12.31- 12.4r Penutup & Penyerahan
Seniiikat Penghargaan kepada
Narasumber dan Moderator

i0' MU

i0. Makan Siang Panitia
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HUKUM DALAM PANDANGAN KRISTEN 
DAN MASYARAKAT MANGGARAI MENUJU PEMILU YANG JURDIL 

 

PENDAHULUAN 

Dalam hati penuh kegembiraan ijinkan saya, atas nama pribadi, 

menyampaikan “Salam bertemu” dalam forum yang sangat berahmat ini. 

Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi Penyelenggaraan 

Pemilu Tahun 2019.  Tentunya pertemuan ini menjadi sangat strategis bagi 

suksesnya pelaksanaan Pemilu Tahun ini. Saya sendiri diminta oleh Panitia 

untuk menyoroti masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan karakteristik 

prilaku pemilih dalam korelasinya dengan pelaksanan Pemilu di manggarai.  

Saya bersyukur untuk kesempatan yang istimewa ini. Bagi saya Pemilu 

sesungguhnya mengandung makna ajakan untuk berefleksi tentang hari 

kemarin dan hari ini guna menata masa depan yang lebih bermartabat.  

Forum kita hari ini adalah forum hukum demi keadilan dan kemanusiaan di 

persada Manggarai Raya.  Ada beberapa pertanyaan pokok tentang hakekat 

dan keberadaan Pemilu bagi  kehidupan bernegara dan berbangsa: Mengapa 

ada Pemilu? Untuk siapakah atau untuk apakah Pemilu itu dibuat? 

Bagaimanakah Pemilu itu harus dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal 

masyarakat Manggarai? 

Bagi saya Pemilu erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap 

hukum dan keadilan. Pada dasarnya masyarakat sangat mengharapkan agar 

Pemilu dilaksankan sesuai dengan hukum yang adil dan memberikan rasa 

keadilan pada masyarakat. Karena itu, sebelum saya menggambarkan 

karakteristik prilaku masyarakat Manggarai terhadap Pemilu, ijinkan saya 

menyampaikan beberapa pokok pikiran penting tentang hukum sesuai kitab 

Suci Kristiani dan filosofi hidup masyarakat Manggarai. Patut disampaikan 

bahwa bahan yang akan disajikan belum sempat diolah secara komprehensif 

dan sistematis karena berbagai kesibukan. Namun diharapkan agar dalam 

keterbatasannya, bahan ini dapat mendorong kita untuk menemukan makna 

dari kebersamaan kita hari ini. 

 

 



HUKUM DALAM PANDANGAN KRISTEN 

Dalam pandangan kristen, hukum, pertama-tama, dilihat sebagai 

perwujudan kehendak Allah. Ada beberapa contoh ayat suci yang 

menunjukkan pemikiran tersebut, seperti: 

Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu 
teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 

(Mazmur 19:8) 

“Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada dalam 

dadaku." (Mazmur 40:9) 

Berbahagialah orang yang Kauhajar, ya TUHAN, dan yang Kauajari 

dari Taurat-Mu (Mazmur 94:12) 

Sebab itu Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-

nabi, Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulut-Ku, dan 

hukum-Ku keluar seperti terang (Hos, 6:5) 

 

Secara etimologis kata Taurat berarti hukum; dari teks-teks diatas dapat 

disimpulkan bahwa hukum sesungguhnya merupakan perwujudan 
rencana kehendak Allah; melalui hukum Tuhan membimbing umatnya, 

memberi hikmat kepada mereka, menyegarkan jiwanya dan menghantarnya 

kepada kebahagiaan. Hukumnya sempurna dan teguh dalam menghantar 

manusia kepada kebahagiaan. Hukum Tuhan itu ada dalam hati setiap 

manusia. 

 

Menurut Thomas Aquinas, hukum sebagai perwujudan kehendak Allah selalu 

bersifat rasional; jika sebuah hukum itu berlawanan dengan prinsip akal 

sehat maka itu bukan hukum yang benar. 

"Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan 

menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku (Ibr.8, 10) 

 
Kedua, hukum ada untuk manusia dan bukan sebaliknya 

 

Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari 

Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuhan, bahkan atas hari Sabat 

(Markus 2 : 27 - 28) 

“Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau 

berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang ? 

(Markus 3:4) 
 

Teks ini menunjukkan Sikap Yesus ketika menghadapi ahli taurat (ahli hukum) yang 

sangat bersifat legalistis. Pada zaman Yesus, terdapat orang Farisi yang 

menganggap isi taurat sebagai sejumlah tuntutan dan larangan yang harus 

dipatuhi.  Semua peraturan itu berjumlah 613. Masing-masing peraturan 

ditambah dengan sejumlah petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat yang  

http://id.wikipedia.org/wiki/613


menentukan situasi dan waktu di mana peraturan tersebut harus 

dilaksanakan. Petunjuk dan nasihat yang ditambahkan berfungsi sebagai 

pagar keliling taurat dan dikenal dengan sebutan halakha (=jalan).  Halakha 

merupakan penjelasan taurat tetapi sekaligus juga hukum adat yang 

berdasarkan taurat. 

Bagi Yesus hukum dibuat untuk melayani kepentingan manusia; dan bukan sebaliknya, 

manusia untuk kepentingan hukum. Manusia harus mengatur dan mengendalikan 

hukum dan bukannya diperhamba oleh hukum. Hukum hendaknya dipakai untuk 

mengarahkan manusia berbuat baik agar menyelamatkan mereka. Hukum tidak boleh 

digunakan untuk melahirkan kejahatan dan membuahkan kehancuran atau kematian 

bagi manusia.  

Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena 
melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena: "Orang yang benar akan hidup 
oleh iman.". Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang 
melakukannya, akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk 
hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: 
"Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!"  Gal. 3:11-13 
 

Hukum Taurat telah digunakan oleh sekelompok elit untuk mempertahankan statusquo 

dan kekuasaannya. Sebagai akibat, muncullah berbagai penyelewengan terhadap 

hukum yang menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Dan ketika hukum 

diterapkan secara salah, Yesus dengan tegas-tegas melawannya. Dalam 

Markus 3:1 - 6, dikisahkan tentang perbuatan Yesus menyembuhkan orang 

sakit pada hari sabat; menurut aturan, setiap orang tidak boleh kerja  pada 

hari Sabat. Namun Yesus tetap menyembuhkan orang sakit dan hal itu 

membuat orang Farisi marah, karena mematahkan tradisi yang mereka 

jaga.  

Bahkan selanjutnya Yesus dengan tegas meminta setiap orang untuk memiliki sikap 

yang lebih baik dari para ahli taurat dan kaum farisi yang bersikap sangat legalistis. 

Kata Yesus: 

"Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup 

keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya 

kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga." 

 
 

 

 



Ketiga, hukum utama dalam kehidupan manusia adalah kasih.  

Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-orang 
Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang 
ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia: Guru, hukum manakah yang terutama 
dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang 
kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan 
kitab para nabi."(Mat 22, 34-40) 
 

Kasih merupakan hukum yang terutama dalam kehidupan Kristen. Mengasihi Tuhan 

dan mengasihi sesama merupakan inti dari kehidupan manusia; dan olehnya kasih 

merupakan hukum utama dalam kehidupan manusia. Kasih akan ketuhanan dan 

kemanusiaan menjadi dasar yang menjiwai semua hukum yang lain. Kasih juga adalah 

kegenapan hukum Taurat.  

Pada pihak lain, hukum akan menuntun kepada kasih. Kasih akan terwujud melalui 

hukum. Mengasihi tanpa ada aturan itu adalah kasih yang semu atau Kasih yang tak 

terarah. Allah mengasihi kita, karena itu Allah memberikan LARANGAN kepada Adam 

dan Hawa. Allah mengasihi kita, karena itu Allah memberikan Hukum Taurat. Allah 

mengasihi kita, karena itu Allah memperingati kita dan memberikan ajaranNya. Allah 

mengasihi kita, karena itu Allah menyesah dan menghajar kita. 

Keempat, hukum itu pedoman untuk mencapai kesejahteraan hidup sepanjang masa.  

Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan 

hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk 

meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya - Matius 5:17. 

Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap 

langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan 

dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Matius 5:18 

 
Sangatlah jelas bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa hukum; namun hukum perlu 

disempurnakan dari waktu ke waktu. Hukum baru berhenti tatkala semua kebutuhan 

manusia terpenuhi atau semua manusia sejahtera; sejahtera berarti terwujudnya 

keadilan bagi setiap orang. Hukum adalah lokomotip menuju kesejahteraan dan 

kebahagiaan manusia. Hukum adalah motor dari sebuah keadilan. Pepatah latin 

mengatakan: fiat justitia ruat coelum (walau langit runtuh, yang penting 

keadilan ditegakkan). 

 



Kelima, standar penghakiman akhir. Tetapi, Hukum Taurat juga adalah standar 

penghakiman Allah. Setiap manusia akan dihukum berdasarkan standar ini.  

Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat 

sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada 

orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam 

Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan 

segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat 

yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. Mat. 5:19 

Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti 
perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada 

kebenaran. Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang 

itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, 

bahwa kita ada di dalam Dia. I Yohanes 2:4-5 

 

FILOSOFI HUKUM MASYARAKAT MANGGARAI 

 

Masyarakat Manggarai pada umumnya sangat sederhana dalam pola 

pikirnya tentang hukum.  Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa,  

“Masyarakat bangsa Indonesia yang bertempat di desa-desa yang 

jauh dari kota-kota sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang magis 

religious. Alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang 
nyata dan yang tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara 

kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan 

hukum Tuhan” 

 

Pada umumnya masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir 

rasionalistis atau liberalistis sebagaimana cara berpikirnya orang barat atau 

orang Indonesia yang cara berpikirnya sudah terlalu maju atau kebarat-

baratan dengan menyampingkan kepribadian Indonesia. Oleh karenanya 

hukum adat bukan hasil ciptaan pikiran yang rasionil, intelektual dan liberal, 

tetapi hasil ciptaan pikiran komunal magis religious, atau komunal kosmis” 

 

Alam pikiran yang bersifat kosmis menempatkan kehidupan manusia 

sebagai bagian dari alam, kehidupan manusia yang berkorelasi dengan 

alam; kegoncangan hidup manusia merupakan ketidakseimbangan dengan 

kehidupan alam, kegoncangan alam adalah akibat ketidakseimbangan 

kehidupan manusia. Karena mereka hidup mereka mengutamakan asas-

asas berikut. 

a) Asas rukun: muku ca pu’u neka woleng curup, ipung ca tiwu neka 

woleng wintuk, teu ca ambo neka woleng lako (pisang satu 

rumpun tak boleh beda tutur, ikan satu kolam, tidak boleh beda 

tindak, dan tebu satu rumpun tak boleh beda jalan). 

 

 



Asas kerukunan merupakan suatu asas kerja yang menjadi 

pedoman dalam menyelesaikan konflik adat. Penerapan asas rukun 

dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk 

mengembalikan keadaan kehidupan sepeti keadaan semula, status 

dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmoni 

gendang one lingkon peang. Dengan demikian asas rukun tidak 

menekankan menang kalah pada salah satu pihak, melainkan 

terwujudnya kembali keseimbangan yang terganggu, sehingga 

para pihak yang bertikai bersatu kembali dalam ikatan beo. 

b)   Asas Patut:  

Patut adalah pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan 

dan akal sehat, yang ditujukan pada penilaian atas suatu kejadian 

sebagai perbuatan manusia mupun keadaan. Patut berisi unsur-

unsur yang berasal dari alam susila, yaitu nilai-nilai baik atau 

buruk. Patut juga mengandung unsur-unsur akal sehat, yaitu 

perhitungan-perhitungan yang menurut hukum dapat diterima.  

Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat 

dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak 

ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan 

kehormatannya. 

Pada masyarakat Manggarai dikenal ungkapan berikut: neka 

hembur ngger lee, tebur ngger lau(jangan membuat kekacauan), 

ata ngara ndala, ite lele langkang (tahu diri dan kontrol diri (atau 

lawo cai bao, tekur cai retuk), kesopanan (pio-pio ba weki), tidak 

sombong dan tiak minder (neka conga bail rantang poka bokak, 

neka tengguk bail rantang kepu tengu), tertib dan disiplin (Hang 

toe tanda, inung toe nipu, toko toe nopo),  tahu tata krama dan 

warisan adat (toe repeng pede, toe haeng tae). 

c)    Asas proporsional. 

      Ajaran proporsional mengandung anjuran untuk 

memperhatikan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam 

masyarakat, yang telah tertanam menjadi tradisi secara turun 

temurun. Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan tentang  

 

 



adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, 

merupakan bahan-bahan untuk merumuskan secara konkrit suatu 

jawaban dalam menyelesaikan konflik adat. Penggunaan 

pendekatan asas proporsional dilakukan dengan memperhatikan 

tempat, waktu, dan keadaan (desa, kala, patra). sehingga putusan 

dapat diterima oleh para pihak dalam masyarakat.  

Penyelesaian masalah pada masyarakat Manggarai mengikuti asas 

proporsional; dalam soal wunis peheng, besarnya denda 

disesuaikan dengan kerusakan atau penderitaan yang terjadi. 

Setiap masalah ada tempatnya: kilo, panga, beo, dalu , dan 

akhirnya raja. 

Pemilu di Persimpangan 

 Bagi Masyarakat Manggarai pemilu berada dipersimpangan antara 

harapan dan hopeless, semangat dan masa bodoh, antara percaya dan tidak 

percaya. Di satu sisi mereka menaruh harapan bahwa Pemilu akan 

membawa perubahan di dalam hidupnya; di sisi lain mereka kehilangan 

harapan jika mengingat semua pemilu-pemilu sebelumnya. Saat ini pada 

masyarakat manggarai mungul ungkapan: Pemilu latang celung mendi meu 

landing toe caling mendi ami (Pemilu itu hanya untuk mengubah nasib 

kamu (elit politik) dan tidak mengubah nasib kami. 

 Pemilu juga membuat sebagian orang semangat untuk menjadi Tim 

sukses karena dengan demikian mereka akan mendapat bagian secara 

ekonomis. Pemilu tentunya mendatangkan gairah bagi para calon yang 

sedang bermimpi untuk duduk di kursi parlemen atau presiden atau 

gubernur atau bupati. Namun kebanyakan orang Manggarai yang memiliki 

apatisme karena para elit tak mampu menunjukan kinerja kerja yang 

memuaskan masyarakat. 

 Sebagian masyarakat Manggarai masih percaya bahwa setiap ada 

Pemilu pasti pembawa perubahan. Namun bagi sebagian orang 

mempertanyakan perubahan macam mana yang akan terjadi. Apakah 

perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk?  

 Fenomena pemilu di persimpangan sesungguhnya disebabkan oleh 

pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Suka atau tidak suka, dalam setiap  

 



Pemilu selalu terjadi hal-hal negatif seperti money Politik, penipuan jumlah 

kertas suara, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penelitian di kalangan 

Mahasiswa STKIP Santu Paulus Ruteng oleh LPPM, ditemukan bahwa satu 

dari 5 mahasiswa menerima uang dalam pemilu yang lalu.  Hasil ini 

tentunya menggambarkan apa yang terjadi dikalangan masyarakat. 

Pertama, money politik sangat kuat dalam pemilu; kedua, masyarakat 

memanfaatkan pemilu untuk mendapat uang; ketiga, pemilu bukan lagi 

urusan kualitas calon tetapi urusan calon yang banyak uang. Siapa yang 

mempunyai uang dia yang dapat suara. Keempat, pemilu menjadi lahan 

ketidak adilan dan ketidak jujuran. 

 Dengan demikian, tugas yang paling berat dari penyelenggara pemilu 

adalah menumbuhkan kembali semangat rakyat untuk percaya dan antusias 

dengan pemilu. Jika masyarakat percaya dan antusias, maka mereka akan 

berpartisipasi untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Jika tidak 

maka pemilu sungguh-sungguh menjadi lahan baik bagi orang yang tidak 

jujur dan lahan yang menggelikan bagi orang yang jujur. 

Kesimpulan 

1. Yesus mensyaratkan sesuatu yang lebih mendasar daripada hukum 

Taurat. Yesus dengan segenap hatiNya tunduk kepada tuntutan-

tuntutan Hukum Taurat, kerena menurutNya tiada kehendak yang 

berlaku kecuali kehendak Bapa yang dinyatakan dalam Hukum Taurat.  

Dengan kata lain Yesus tidak mengartikan kehendak Allah atas dasar 

hukum taurat melainkan hukum taurat atas dasar kehendak Allah 

2. Masyarakat Manggarai yang menekankan asas rukun, patut, dan 

proporsional tetap memandang keadilan dan norma-norma 

kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sesuatu yang luhur dan 

suci, yang dapat memberi ketentraman dan ketenangan lahir dan 

batin, karena keadilan memang merupakan kepentingan utama dalam 

kehidupan manusia.   

3. Kualitas hukum terletak pada bobot moral dan iman yang 
menjiwainya. Tanpa moralitas dan iman hukum tampak kosong dan 

hampa. Ada pepatah roma yang mengatakan “quid leges sine 

moribus?” (apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas?). 

dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. 

Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma 

moral; perundang-undangan yang immoral harus diganti. Disisi lain 

moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya 

angan-angan saja kalau tidak diundangkan atau di lembagakan dalam 

masyarakat. 

 

 

 



4. Pemilu yang jujur dan adil hanya bisa terjadi jika hukumnya baik dan 

masyarakat percaya dan semangat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. 

Situasi masyarakat kita, pertama-tama  menuntut para penyelenggara 

Pemilu untuk bekerja keras membangun kembali kepercayaan akan 

Pemilu. Kedua Penyelenggara Pemilu dan semua penegak hukum 

hendaknya secara serius menegakan hukum yang adil dan pemilu 

yang memberikan rasa keadilan pada masyarakat. 

 

 

STKIP Ruteng 14 Desember 2017 

Yohanes Servatius Lon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


