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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Eksistensi agama, dalam kajian studi perdamaian, adalah salah satu sumbu 

yang menyulut persoalan kekerasan. Pernyataan itu dikuatkan hasil penelitian 

Brian J. Grim,1 yang menyatakan bahwa 84% penduduk dunia yang memeluk 

agama sangat rentan terhadap proses glorifikasi,2 satu proses yang memunculkan 

tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan substansi ajaran. Agama 

mengajarkan pemeliharaan kehidupan orang lain, seringkali berubah menjadi 

penghancuran terhadap orang lain, pada saat munculnya perilaku intoleran di 

tengah masyarakat.  

Secara sosiologis, sikap-sikap intoleran mengakibatkan tindakan 

kekerasan, karena adanya ketakutan (heterofobia) dalam diri sendiri terhadap 

kehadiran “yang-lain” (the others). Ketakutan dalam diri cenderung melihat yang-

lain sebagai ancaman. Keyakinan pada potensi ancaman tersebut akan berubah 

menjadi kekerasan sebagai cara meredakan rasa fobia. Sehingga, heterofobia 

disebut juga otofobia, telah menciptakan rasa takut dalam diri karena “yang-lain” 

itu mengancam dan menakutkan.3 

                                                           
1 Penelitian dilakukan sejak tahun 2006 pada 86 negara dengan sumber data berupa 

produk hukum dari negara yang diteliti dan data dari lembaga internasional, seperti human right 
watch, UN, EU, amnesty international, dll. 

2 Glorifikasi secara harfiah berarti menganggap suci diri sendiri.  Bentuk glorifikasi  bisa 
beragam, seperti truth claim, sambil melegitimasi tindakan dengan ayat-ayat Tuhan. 
Kecenderungan menganggap suci, ajaran atau keyakinan diri sendiri ini, melahirkan dehumanisasi 
dan demonisasi.  Dehumanisasi, dalam konteks ini, berarti pandangan yang melihat orang lain 
sebagai bukan manusia, hingga sebagian orang yang menganggap dirinya suci, seringkali 
melakukan pemaksaan agar orang lain seperti dirinya. Demonisasi, sering berarti pen-setanan, 
melihat orang lain sebagai setan. Demonisasi berujung pada sikap ingin menghabisi ‘setan’ dengan 
kekerasan, kemudian melihat ”yang lain” harus ditakhulkan sesuai dengan “apa yang diyakininya”. 
(Disunting dari http://murdian2008.wordpress.com/glorifikasi-globalisasi-dan-kekerasan-
bernuansa-agama/, diakses tanggal 17 Januari 2017.) 

3Lihat F. Budi Hardiman. Memahami Negativitas (Diskursus Tentang Massa, Teror 
danTrauma) (Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2005), 16.  
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Dasar agama adalah perdamaian dan keselamatan. Namun nyatanya, 

sering terjadi gesekan dari tindakan kebaikan-kebaikan agama. Menurut Joachim 

Wach,4 terdapat dua pandangan kehadiran agama dalam suatu masyarakat, yakni:  

Pendapat pertama. Kehadiran agama dalam satu komunitas menciptakan 

perpecahan yang tak dapat dielakkan. Agama dinilai sebagai faktor disintegrasi, 

karena hadir dengan seperangkat ritual dan sistem kepercayaan yang akan 

melahirkan komunitas tersendiri dan berbeda dari komunitas sebelumnya. Rasa 

perbedaan kian intensif ketika para pemeluk agama telah sampai pada sikap dan 

keyakinan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama yang dipeluknya. 

Keyakinan yang menegasikan keberadaan agama lain, perlahan menciptakan 

intoleransi dan permusuhan. Karen Amstrong mengurai secara historis tentang 

bagaimana agama saling berperang. Ekspresi kekerasan atasnama agama sangat 

mengerikan, mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham, menyerang, 

sampai membunuh musuh ideologi. Bahkan, menggulingkan dan membunuh 

presiden sekalipun “demi” agama.5 

Pendapat kedua. Agama berperan sebagai faktor integrasi. Agama mampu 

memberikan ikatan baru dan meruntuhkan sumber-sumber perpecahan, seperti 

rasa sukuisme tinggi dan hukum rimba dalam masyarakat. Sistem kepercayaan 

agama yang baku, ritual yang sakral, dan organisasi keagamaan dalam hubungan 

sosial mempunyai daya ikat yang kuat bagi integrasi masyarakat.6 Namun, 

sebagian sosiolog dan antropolog selalu menghubungkan agama pada stigma 

radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mereka berupaya keras menjelaskan 

relasi-relasi agama dengan kekerasan, baik sebagai produk ideologi politik atau 

watak dasar agama yang berubah-ubah karena multiinterpretasi.7 Abu-Nimer 

mencatat bahwa sejak tahun 1990, citra kekerasan bermunculan dari negara-

                                                           
4 Abdul Munip. Merajut Kebersamaan dalam kebhinekaan, 2017. Artikel ini disampaikan 

dalam Dialog Lintas Agama: Harmonisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Bermasyarakat Sebagai 
Upaya Memelihara Kerukunan Pemuda Umat Beragama, di Kemenag Bantul, 11 April 2017. 

5 Lihat, Kareen Armstrong, Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, 
Kristen dan Yahudi, (Jakarta: Serambi, 2001). 

6 Joachim Wach, Sosiology of Religion (Chicago and London: University of Chicago 
Press, 1971), 35. 

7 M. Yusuf Wibisono, Agama dan Kekerasan: Sebuah Dilema (Bandung: Jurnal Studi 
Teologia Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, Desember-Juni 2008), Vol 1. No 1. 
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negara Islam yang sedang mengalami kemelut politik akut seperti Aljazair, 

Lebanon, Mesir, dan Sudan. Aksi-aksi kekerasan pemerintah terhadap perlawanan 

sipil memperkuat anggapan umum Barat, bahwa pada hakikatnya agama dan 

budaya Islam sarat dengan unsur kekerasan (Shareen 1985).8 

Pendekatan baru melalui strategi binadamai pun tumbuh pesat seiring 

kemelut politik yang penuh kekerasan. Negara-negara paling gejolak di dunia, di 

antaranya Eropa Timur, Amerika latin, Afrika, Asia Timur, Asia selatan, dan 

Timur Tengah banyak melakukan upaya perdamaian dengan bentuk nirkekerasan. 

Usaha-usaha binadamai, seperti lokakarya dan pelatihan resolusi konflik, proyek 

pengembangan masyarakat madani (civil society), perlawanan dan mobilisasi 

potensi nirkekerasan (nonviolence), serta program pendidikan kewarganegaraan 

banyak dilakukan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), beserta organisasi-organisasi 

regionalnya di Afrika dan Amerika latin, berada di barisan terdepan dalam 

mengembangkan metode-metode resolusi konflik nirkekerasan tersebut (Ruben 

stein 1992; laue 1991; scimecca 1991; Ronald Fisher 1997).9 

Para peneliti dan akademisi memberikan perhatian besar pada studi 

perdamaian dan konflik untuk menghadapi fenomena kekerasan global, termasuk 

pada studi gerakan nirkekerasan di masyarakat dunia. Erica Chenoweth dan 

Kathleen Gallagher Cunningham dalam Journal of Peace Research, berbicara 

tentang Understanding Nonviolent Resistance: An Introduction,10 dengan 

menyatakan bahwa fenomena Arab Spring 2011 yang notabene dilakukan oleh 

penganut agama mayoritas adalah bukti gerakan penting dan efektif dalam 

gerakan perlawanan nirkekerasan. Sampai saat ini, para peneliti konflik telah 

mengabaikan gerakan nirkekerasan, di mana warga sipil bisa melakukan 

perlawanan dalam konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.  

                                                           
8 Mohammed Abu Nimer, Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik 

(Jakarta Timur: Pustaka Alvabet dan Yayasan Wakaf paramadina, 2003), xxx. 
9 Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik, xxix. 
10 Erica Chenoweth dari University of Denver & Peace Research Institute Oslo (PRIO) 

dan Kathleen Gallagher Cunningham dari University of Maryland & Peace Research Institute Oslo 
(PRIO). Penelitian mereka diterbitkan dalam Journal of Peace Research, sebuah jurnal 
internasional yang mempublikasikan artikel ilmiah dan ulasan buku tentang studi perdamaian dan 
konflik, resolusi konflik, dan keamanan internasional. Didirikan oleh Johan Galtung pada tahun 
1964 dan diterbitkan dua bulan sekali sejak tahun 1998. Reprints & permission publikasi berada di 
SAGE Publications. Keterangan lebih lanjut bisa dilihat di wikipedia.org 
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Abu Nimer (2003: xxix) mengatakan bahwa pendekatan baru dalam 

resolusi konflik dan binadamai mulai mengemuka di berbagai lembaga kajian 

akademis. Ratusan program resolusi konflik dan binadamai baru bermunculan di 

daftar matakuliah berbagai perguruan tinggi dan universitas, termasuk mulai 

ditawarkan di berbagai jurusan: hubungan internasional dan pembangunan, 

ekonomi, agama, pendidikan, psikologi, kerja sosial, sosiologi, antropologi, dan 

ilmu politik. Program akademik lintas disiplin yang baru ini juga mulai memberi 

gelar resmi dalam bidang binadamai dan resolusi konflik. Meskipun awalnya 

didominasi model-model Barat yang dikembangkan oleh para sarjana di Amerika 

Serikat (AS) dan Eropa, bidang kajian perdamaian belakangan ini makin 

melibatkan metode-metode intervensi dan analisis yang berasal dari konteks dan 

budaya lokal (Avruch 1998; lederach 1995; Abu-Nimer 1996a). 

Dari kenyataan ini, studi tentang nonviolence perlu dipelajari lebih serius, 

serta merumuskannya dalam bentuk teori dan metodologi. Mengkaji strategi 

nirkekerasan dan kekerasan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan 

masyarakat, sekaligus memikirkan strategi kampanye nirkekerasan untuk 

stabilitas sebuah masyarakat dan negara. Studi dari Erica dan Kathleen tersebut 

menunjukkan bahwa studi empiris tentang politik sipil berbasis nirkekerasan 

harus termasuk dalam literatur studi perdamaian dan konflik. Peningkatan teori 

dan data akan membantu para peneliti dan pembuat kebijakan untuk merumuskan 

strategi tepat dalam kampanye gerakan nirkekerasan. Tentunya, fenomena Arab 

Spring adalah salah satu bentuk dari gerakan nirkekerasan11. Dalam jurnal 

tersebut, Erica dan Kathleen menegaskan bahwa: 

                                                           
11 The Arab Spring merupakan kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab, berupa 

gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Sejak 18 Desember 2010, 
telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir; perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di 
Bahrain, Suriah, dan Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman. Protes 
kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di 
perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab ini. Protes ini 
menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, 
demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan 
Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha 
penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh 
pihak berwajib, milisi, dan pengunjuk rasa pro-pemerintah. Sumber: 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_dunia_Arab. Diakses tanggal 12 April 2017. 
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Kami mendefinisikan perlawanan nirkekerasan sebagai aplikasi kekuasaan 
sipil tak bersenjata dengan menggunakan metode nirkekerasan, seperti 
protes, pemogokan, boikot, dan demonstrasi, tanpa menggunakan atau 
mengancam kerusakan fisik terhadap lawan. Masyarakat sipil menantang 
negara melalui perjuangan nirkekerasan dengan taktik politik yang tidak 
teratur, bergerak di luar saluran yang ditetapkan oleh Negara sebagai  tata 
cara partisipasi politik. Masyarakat pelaku nirkekerasan menggunakannya 
dengan berbagai tujuan, dari menantang rezim sampai menentukan nasib 
sendiri dalam melawan praktik diskriminatif dalam kehidupan mereka. 

Fenomena kekerasan pun terjadi di Indonesia, berupa tindakan-tindakan 

intoleransi yang mengancam kerukunan umat beragama. Misalnya pada tahun 

2015, Setara Institute menempatkan Jawa Barat sebagai daerah paling banyak 

kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), 

sebanyak 44 kasus. Sementara Wahid Foundation menyebut hal bahwa selama 

2015, telah terjadi 46 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama dan 

Berkeyakinan di provinsi tersebut.12 

Salah satu sumber konflik berbasis agama di Indonesia disebabkan truth 

claim (klaim kebenaran). Selain itu, unsur-unsur persoalan ekonomi, sosial, dan 

politik, yang selanjutnya di blow up menjadi konflik (ajaran) agama menjadi 

faktor dominan terjadinya konflik di Indonesia. Abdul Munip (2017) menyatakan 

bahwa faktor-faktor konflik keagamaan di negeri ini berdasarkan hal-hal berikut 

ini, yaitu:13 

1. Penyiaran agama. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa disertai dengan 

kedewasaan dan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain.14 

                                                           
12 Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Bandung sepanjang 2005-2011 terdapat 383 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat. Riset lain menyebutkan, sejak Januari 2013-Januari 
2014 terjadi 76 peristiwa intoleransi,. Peristiwa tersebut terjadi di daerah Jawa Barat seperti, 
Depok, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Bogor, dan Kab. Tasikmalaya. 

13 Abdul Munip, Merajut Kebersamaan dalam Kemajemukan (Bantul: 2017). Artikel ini 
disampaikan pada  dialog lintas agama dengan tema Harmonisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam 
Bermasyarakat Sebagai Upaya Memelihara Kerukunan Pemuda Umat Beragama, Selasa, 11 April 
2017. 

14 Untuk mengurangi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau bahkan pemaksaan 
semacam itu, pemerintah mengeluarkan SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1979 tentang 
Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di 
Indonesia. 
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2. Jaringan ideologi keagamaan antar Negara. Di era sekarang, 

masuknya jaringan ideologi keagamaan trans-nasional ke Indonesia 

menimbulkan dampak positif dan negatif. Negatifnya, yakni ketika 

paham yang ditawarkan bertentangan dengan dasar Negara dan 

berpotensi konflik yang memecah NKRI. 

3. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, menjadi pemicu 

terganggunya hubungan umat beragama, terutama jika perkawinan 

jadi alat konversi agama.  

4. Pengangkatan anak. Terjadi apabila anak “dipaksa” mengikuti agama 

yang berbeda dengan orang tua asli anak tersebut, atau pihak-pihak 

lain menyatakan keberatan. 

5. Pendidikan agama. Hal ini terjadi apabila siswa dipaksa mengikuti 

pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianut.  

6. Perayaan hari besar keagamaan. Terjadi apabila pelaksanaannya tidak 

sesuai aturan atau berpotensi menimbulkan gesekan dengan pemeluk 

agama lain. 

7. Perawatan dan pemakaman jenazah. Kasus kematian seseorang yang 

“belum jelas status keagamaannya” seringkali menjadi rebutan di 

antara pemeluk agama yang masih hidup untuk menyelenggarakan 

upacara perawatan dan pemakaman jenazah. 

8. Penodaan agama. Pelecehan, penghinaan dan penodaan terhadap 

ajaran dan simbol-simbol suci suatu agama adalah tindakan sensitive 

pemicu konflik antar umat beragama.  

9. Kegiatan kelompok sempalan. Munculnya New Religious Movement 

di hampir semua agama sering menimbulkan konflik internal dalam 

agama tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ajaran 

mainstream agama tersebut.  

10. Transparansi informasi keagamaan.15  

                                                           
15 Ketika sebuah kelompok keagamaan tidak transparan dalam menjalankan aktifitasnya 

tentu akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari pihak-pihak lain. Kecurigaan tersebut 
bisa berujung konflik terbuka, misalnya dalam bentuk pengusiran atau pengrusakan. Provokasi 
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11. Pendirian rumat ibadat. Hal ini sering mengganggu hubungan antar 

umat beragama, karena lokasinya berada di tengah komunitas yang 

kebanyakan menganut agama lain.16 

12. Konflik dalam bidang politik. Konflik dalam bidang politik menyeret 

pada konflik agama, terutama ketika para elit pelaku konflik mampu 

“memanipulasi” fanatisme keagamaan untuk tujuan politik praktisnya. 

13. Konflik dalam bidang ekonomi, paling sering terjadi karena 

keterbatasan sumber produksi ekonomi, terhambatnya akses sumber 

ekonomi, dan kesenjangan ekonomi yang ditambah dengan sentimen 

budaya, etnis, dan agama. 

14. Konflik dalam bidang budaya. Gerakan keagamaan atas nama 

“puritanisme-fundamentalisme” seringkali menjadi pemantik 

ketegangan di masyarakat yang telah “mapan dan nyaman” dalam 

mengekspresikan budaya-agamanya selama ini. 

15. Konflik etnis. Perasaan superior dari komunitas etnis tertentu terhadap 

etnis lainnya bisa menimbulkan konflik, ditambah lagi jika berbeda 

agama. Kebencian etnis tertentu meluas menjadi kebencian terhadap 

agama yang dipeluk etnis tersebut. 

Agama sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di berbagai 

negara, sehingga faktor non agama pun bisa berubah menjadi konflik agama yang 

eskalasinya sangat membahayakan kehidupan bangsa. Konflik agama yang dipicu 

oleh intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atasnama agama telah menjadi 

perhatian seluruh komunitas internasional. Menanggapi fenomena global ini, 

banyak pihak yang berupaya membangun kerangka bersama untuk mengatasi 

kekerasan dan mengupayakan binadamai. 

                                                                                                                                                               
media massa dan media sosial pun memberikan pengaruh besar terhadap konflik antar umat 
beragama. 

16 Kasus-kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadat menjadi salah satu faktor 
yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1969 yang kemudian 
disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
No 9 tahun 2006/No 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006. 
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Gandhi adalah salah satu tokoh dunia yang melakukan upaya perdamaian 

melalui gerakan nirkekerasan dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan dan 

konflik-konflik, termasuk konflik agama di India, khususnya Islam dan Hindu. 

Perjuangannya di Afrika Selatan dan India, mendorong Gandhi untuk 

mengembangkan pemikiran nirkekerasan dalam membebaskan India dari 

kolonialisme dan imperialisme, dan berhasil membawa kemerdekaan India 

(swaraj) dari penjajahan Inggris. 

Gerakan nirkekerasan Gandhi mendapat dukungan yang luas dalam 

menentang hukum ketidakadilan. Gandhi mengharapkan prinsip Ahimsā menjadi 

dasar strategi untuk perjuangan Satyagraha di Afrika Selatan dan India. Walau tak 

dipungkiri, gerakan itu pernah berbalik menjadi kerusuhan di Delhi, Ahmedabad, 

Lahore, dan Amritsar. Di sinilah Gandhi melihat, bahwa rakyat terlebih dahulu 

harus dilatih tentang prinsip-prinsip nirkekerasan sebelum menjadi gerakan 

komunal. Sebab, nirkekerasan merupakan bentuk penghormatan dan keselamatan 

kepada semua kehidupan. Bagi Gandhi, hanya nirkekerasan yang mampu 

menaklukan kejahatan, baik dalam diri manusia, tatanan hukum masyarakat, 

ataupun struktur pemerintahan. Gandhi menjelaskan bahwa: 

“Ahimsā dalam bentuk positif berarti kasih sayang dan belas kasihan yang 
terbesar. Sebagai penganut paham Ahimsā saya wajib mencintai musuh 
sendiri. Saya wajib menerapkan peraturan yang sama terhadap seorang 
yang tidak saya kenai, bahkan juga bila pelaku kejahatan itu adalah ayah 
saya atau anak saya. Maka Ahimsā yang positif mutlak harus mengandung 
kebenaran dan ketidakgentaran…”17 

Gandhi menggunakan nirkekerasan sebagai prinsip utama perlawanan agar 

keluar dari dua titik ekstrem antara ‘ketundukan dan konfrontasi terhadap 

kekuasaan’, atau ‘perlawanan dengan kekerasan terhadap kekuasaan yang tiran’.  

Namun bagi Gandhi, kedua hal tersebut dapat mengarah pada dehumanisasi atau 

menghilangkan sisi kemanusiaan seseorang, baik korban atau pelaku. Sebab, 

ketundukan dan konfrontasi terhadap tirani kekuasaan akan membelenggu potensi 

kreatifitas fitrah manusia. Sedangkan perlawanan dengan kekerasan menimbulkan 

kerugian semua pihak dan menciptakan siklus balas dendam dan kebencian yang 
                                                           

17 Mahatma Gandhi, Semua Manusia Bersaudara: All men are brothers (Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2009) 114. 
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tidak berkesudahan. Diakui Weber dalam “Gandhi and Peace Research”,18 bahwa 

pemikiran dan gerakan Gandhi sangatlah penting untuk aktivisme nirkekerasan 

yang secara luas telah diakui dunia.  

Nirkekerasan merupakan bidang yang sangat menarik untuk diteliti dan 

dikembangkan lebih lanjut dalam studi perdamaian dan konflik, khususnya bagi 

penulis sebagai seorang religious studies. Tiga alasan di bawah ini akan 

menunjukkan urgensi penelitian yang sangat strategis dalam peran perdamaian 

(peace building), membela ketidakadilan, dan pemenuhan hak asasi di tatanan 

demokratis Indonesia, yaitu: 

Pertama, paham nirkekerasan merupakan salah satu kajian penting dan 

strategis dalam studi perdamaian dan konflik (peace and conflict studies) di dunia 

akademik saat ini, dan diposisikan sebagai senjata perlawanan dan perubahan 

sosial, gerakan nirkekerasan lebih efektif ketimbang aksi kekerasan.19  

Kedua, nirkekerasan sebagai senjata memiliki pemilahan sasaran yang 

berbeda dari aksi kekerasan. Misalnya, penggunaan drone yang dirancang untuk 

membunuh sasaran tanpa memilah korban, sangat berbeda dengan senjata 

nirkekerasan yang mampu membeda-bedakan setiap sasaran. Pemilahan sasaran 

dari nirkekerasan adalah hal yang tak bisa dilakukan oleh senjata kekerasan.  

Ketiga. Indonesia sebagai negara dengan kemajemukan agama, ras, suku, 

dan golongan membutuhkan pendekatan strategi nirkekerasan dalam gerakan-

gerakan sipil sebagai bagian dari dinamika demokratis berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian terhadap nirkekerasan Gandhi 

sangat penting dan menarik sebagai upaya pengembangan bidang Religious 

                                                           
18 Artikel ini terpublikasikan diambil dari Journal of Peace Research; Vol-36, Number-3, 

May 1999, berjudul “Gandhi and Peace Research”. Kemudian dipublikasi ulang oleh pusat 
penelitian Gandhi, lebih lengkap bisa dipelajari pada 
http://www.mkgandhi.org/nonviolence/peace.htm. 

19 Dalam sebuah studi monumental mengenai aksi nirkekerasan yang menganalisis 323 
kampanye kekerasan dan nirkekerasan dengan metode kuantitatif dan studi kasus yang canggih, 
Chenoweth dan Stephan mengaku terkejut setelah menemukan bahwa: “[a]ntara 1900 sampai 
2006, kampanye perlawanan nirkekerasan hampir dua kali lipat lebih berhasil disbanding 
kampanye perlawanan dengan kekerasan.” (Chaiwat, 2015: 12). Studi tersebut dikutip dari Erica 
Chenoweth & Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent 
Conflict (New York: Columbia University Press, 2011), 7. 
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Studies, khususnya pada studi perdamaian dan konflik (peace and conflict 

studies). Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian program studi 

Religious Studies PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu, 

penelitian Tesis ini disusun dengan judul, “Pendekatan Mahatma Gandhi 

(1869-1948) Mengenai Nirkekerasan dan Perdamaian (Analisis Studi 

Perdamaian dan Konflik Johan Galtung)”. 

B. Perumusan Masalah 

Gandhi adalah tokoh dunia yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai 

diskursus dan riset-riset tentang agama, gerakan sosial, studi konflik, religious 

studies, dan lainnya, yang diakui sebagai Man of Ideas sekaligus Man of Action. 

Disiplin keilmuan Religious Studies meliputi kajian tentang agama dalam segala 

aspek kehidupan manusia, di antaranya mengenai relasi agama dengan 

perdamaian dan konflik. Dengan demikian, pemikiran Gandhi tentang 

nirkekerasan dapat dijadikan objek kajian Religious Studies.  

Perumusan masalah penelitian ini berdasarkan pernyataan tesis ini bahwa 

nirkekerasan Gandhi memiliki prinsip-prinsip pendisiplinan nirkekerasan dan 

praktik-praktik nirkekerasan dalam perjuangan perdamaian, resolusi konflik, 

bahkan kemerdekaan. Oleh karenanya, nirkekerasan Gandhi adalah objek 

penelitian penting dalam studi perdamaian dan konflik (Peace and Conflict 

Studies) yang dikembangkan Johan Galtung, khususnya teori-teori Galtung 

tentang kekerasan dan perdamaian. Teori-teori tersebut mampu menghubungkan 

nirkekerasan Gandhi secara komptrehensif ke dalam cakrawala studi perdamaian 

dan konflik. Dengan demikian, masalah tesis ini dirumuskan lebih spesifik dalam 

tiga pertanyaan penelitian, yakni: 

1. Bagaimana prinsip-prinsip nirkekerasan Gandhi?  

2. Bagaimana praktik-praktik nirkekerasan Gandhi dalam perdamaian 

dan resolusi konflik? 

3. Bagaimana nirkekerasan Gandhi dalam perspektif studi perdamaian 

dan konflik (Peace and Conflict Studies)? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebagaimana tertuang dalam perumusan masalah, maka penelitian tentang 

pendekatan M.K. Gandhi (1869-1948) mengenai nirkekerasan dan perdamaian 

dalam analisis studi perdamaian dan konflik Johan Galtung ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menggali dan mengkaji prinsip-prinsip nirkekerasan yang telah 

dikembangkan M.K. Gandhi (1869-1948). 

2. Menelusuri praktik-praktik nirkekerasan Gandhi. 

3. Mengkaji nirkekerasan Gandhi dalam perspektif studi perdamaian dan 

konflik (Peace and Conflict Studies). 

Tujuan-tujuan penelitian tersebut di atas, memiliki kegunaan-kegunaan 

sebagai berikut:  

1. Memperkaya kajian nirkekerasan dalam studi perdamaian dan konflik 

(peace and conflict studies) sebagai upaya pengembangan keilmuan 

Religious Studies. 

2. Mengkaji prinsip dan praktik nirkekerasan sebagai pengembangan 

pendekatan binadamai dan resolusi konflik dalam kerangka studi 

perdamaian dan konflik.. 

3. Mengkampanyekan nirkekerasan dalam program-program binadamai 

(peace building) berbasis mainstreaming nirkekerasan kepada akademisi, 

praktisi, pendidik, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan 

pemerintah demi merawat kemajemukan Indonesia. 

4. Mendesiminasikan nirkekerasan kepada khalayak umum, baik individu 

atau komunitas, sebagai prinsip dan strategi dalam mengekspresikan 

aspirasi dan ekspresi dari ideolog, keyakinan, dan agama dalam tatanan 

demokrasi di Indonesia. 
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D. Kajian Pustaka 

Pada kajian pustaka ini, akan dikemukakan sejumlah riset dan artikel 

jurnal mengenai Gandhi, nirkekerasan, dan perdamaian sebagai rujukan dalam 

kajian pustaka, yaitu:. 

Pertama. Lambang Trijono, MA., dalam “Spiral Kekerasan – Don Helder 

Camara”, mengurai spiral kekerasan dan dihadapi dengan strategi dan aksi 

nirkekerasan yang dilakukan oleh Dom Helder Camara (1909-1999) di Brazil. 

Trijono menulis bahwa: 

Dalam dunia yang masih diliputi kegelapan seperti sekarang ini, -dimana 
masih banyak orang di berbagai sudut kota, kampung, dan desa-desa 
menderita kemiskinan, ketidakadilan, saling membenci, bermusuhan, 
bahkan saling berbunuhan-, setiap upaya untuk menggali ajaran dari para 
pejuang perdamaian dan kemanusiaan sungguh merupakan satu hal yang 
sangat berharga. Di tengah situasi kehidupan kita yang dikepung oleh 
kekerasan dari berbagai arah ini, ajaran para pejuang perdamaian dan 
kemanusiaan itu seperti sebuah “kilatan cahaya” yang bisa menerangi jalan 
gelap dalam dunia yang tidak pasti sekarang ini.20 

Fenomena tersebut masih bisa dirasakan sampai saat ini. Warisan para 

pejuang perdamaian dan kemanusiaan, berupa lembaran-lembaran catatan harian 

mereka ketika berjuang melawan ketidakadilan dan kezaliman struktural, seperti 

“sumber mata air” di tengah padang pasir yang kering kerontang. Kajian terhadap 

jejak perjuangan tersebut membawa kembali kesejukan, optimisme, dan harapan 

perdamaian berbasis nirkekerasan di masa depan. 

Kedua. Chaiwat Satha-Anand,  “Barangsiapa Memelihara Kehidupan ...”: 

Esai-Esai Tentang Nirkekerasan dan Kewajiban Islam (2015). Buku ini 

menegaskan, studi perdamaian dan resolusi konflik sangat penting dilakukan. 

Penekanan agama sebagai sumber kedamaian harus ditekankan kembali, diingat 

kembali, dan ditampilkan kembali sebagai sesuatu yang penting dan menarik. 

Sebagaimana ditegaskan Ihsan Ali-Fauzi,21 

                                                           
20 Dom Helder Camara, Spiral Kekerasana (Yogyakarta: Resist Book, 2005), vi. 
21 Dinyatakan Ihsan Ali-Fauzi pada pengantar penyunting dalam buku  Chaiwat Satha-

Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan ...”: Esai-Esai Tentang Nirkekerasan dan Kewajiban 
Islam (Jakarta Selatan: PUSAD Paramadina, 2015). Kedatangan Chaiwat Satha-Anand ke 
Indonesia dalam kegiatan Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) ke-IX. Satha-Anand 
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“Ini bukan omong kosong, romantisme, atau apologia. Riset-riset empiris 
mutakhir memperlihatkan kemungkinan ini, seperti ditunjukkan dengan 
gamblang dalam publikasi besar dan mutakhir seperti The Oxford 
Handbook of Religion, Conflict and Peacebuilding (2015). Publikasi 
penting ini, seperti juga halaman-halaman buku Chaiwat, menunjukkan 
bahwa kemungkinan dan sumber normatif nirkekerasan dan dukungan 
kepada perdamaian bukan saja sudah ada dalam tradisi agama-agama, atau 
telah terpateri dalam sejarah para nabi atau sahabat mereka, tetapi juga 
sudah dan masih dipraktikkan oleh para aktornya di tempat dan konteks 
tertentu.  
Kecenderungan di atas juga mulai ditopang oleh berkembangnya studi-
studi dan kursus-kursus khusus tentang “agama dan perdamaian” di 
beberapa perguruan tinggi (misalnya Universitas Notre Dame atau George 
Mason di Amerika atau Universitas Uppsala di Eropa) atau lembaga riset 
dan advokasi (seperti United States Institute of Peace, USIP, di Amerika, 
atau Berghof Foundation di Jerman). Pada sisi yang lain, kecenderungan 
ini juga memperoleh angin segar karena studi-studi baru yang dianggap 
meyakinkan dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya oleh Kurt Schock dan duet 
Erica Chenoweth dan Maria J. Stephan, menunjukkan bahwa aksi-aksi 
nirkekerasan atau perlawanan-perlawanan damai lebih berhasil mencapai 
tujuannya daripada aksi-aksi kekerasan, apalagi kekerasan teroris.22 

Penelitian nirkekerasan sangatlah pentingnya dalam studi perdamaian. Hal 

ini senada dengan Chaiwat Satha-Anand, bahwa nirkekerasan sebagai senjata 

pemahaman kritis mengenai daya dan dinamika aksi nirkekerasan sangatlah 

penting bagi mereka yang bergelut dengan kekerasan, baik Muslim maupun non-

Muslim. Argumennya didasari dari penelitian dua kasus yang mendorongnya 

untuk konsen melakukan studi tentang nirkekerasan, sebagaimana diungkapnya:23 

Anwar Haddam dari Front Keselamatan Islam (FIS) di Aljazair, misalnya, 
percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan di Aljazair 
adalah dengan melancarkan kekerasan terhadap pemerintah meskipun 
dengan itu biarawati Kristen atau warga sipil tak berdosa mungkin turut 
menjadi korban. Ketika ditanya tentang perjuangan bersenjata dalam 
sebuah wawancara, dia mengatakan: “Terus terang, kami tak menemukan 
solusi lain. Kami terbuka untuk berdialog menemukan solusi politik yang 
damai. Tapi kami tak punya pilihan lain.” Senada dengannya, Muntassir 
Al-Zayat dari Jamaah Al-Islamiyah dan Al-Jihad Mesir menyatakan 
bahwa kelompoknya memilih jalan kekerasan karena pemerintah Mesir 
menutup pintu kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Aksi 

                                                                                                                                                               
adalah seorang professor dan aktivis nirkekerasan terkemuka di dunia asal Thailand, karena 
komitmennya yang kuat kepada panggilan nirkekerasan agama-agama. 

22 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan..,  xiv-xv. 
23 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan,10. 
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kekerasan mereka adalah reaksi terhadap represi pemerintah. Kedua 
aktivis terkemuka itu barangkali merasa sudah menjadi kewajiban mereka 
sebagai Muslim untuk menggunakan kekerasan dalam mewujudkan tujuan 
mulia yang dicita-citakan Islam. Namun, ketika mereka menyatakan 
bahwa tak ada pilihan selain menggunakan kekerasan, kita harus 
mempertimbangkan sabda Nabi Muhammad tentang dampak penggunaan 
kekerasan. Jawdat Said merujuk salah satu Hadis yang banyak dikutip 
dalam literatur Islam: “Setiapkali kekerasan memasuki sesuatu, ia (akan) 
mencemarinya, dan setiapkali kelembutan memasuki sesuatu, ia 
(membawa) rahmat kepadanya. Sesungguhnya Allah memberkahi sikap 
lembut sesuatu yang tidak Dia berkahi pada sikap yang keras.” 

Sebagaimana pembukaan Amitabh Pal, dalam bukunya mengenai 

nirkekerasan dan Islam, salah satu contoh kasus tentang persepsi Amerika 

terhadap Muslim. Jajak pendapat Gallup/USA Today pada 2006, menemukan 

bahwa 39 persen penduduk Amerika ingin agar kaum Muslim memiliki kartu 

identitas khusus. Jajak pendapat yang sama menemukan bahwa hampir separuh 

penduduk Amerika menganggap Muslim sebagai ekstremis, dan hampir 

seperempatnya tak sudi bertetanggaan dengan Muslim. Kurang dari setengahnya 

menganggap Muslim akan lolos ujian loyalitas pada Amerika Serikat. Jajak 

pendapat Pew pada September 2007 menemukan bahwa 35 persen penduduk 

Amerika memiliki persepsi “buruk” mengenai Muslim. Sebuah jajak pendapat 

lain dari Financial Times/Harris pada Agustus 2007 memperlihatkan bahwa 21 

persen penduduk Amerika menganggap kehadiran kaum Muslim di negara itu 

sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Jajak pendapat Washington Post/ABC 

pada April 2009 menunjukkan bahwa 48 persen responden berpandangan negatif 

tentang Islam. Nyaris tiga dari sepuluh orang di Amerika berpikir bahwa Islam 

menganjurkan kekerasan terhadap non-Muslim, melonjak dua kali lipat setahun 

sesudah serangan teroris yang mematikan pada 2001. Jajak pendapat USA 

Today/Gallup pada Maret 2011 menyebutkan bahwa hampir tiga dari sepuluh 

orang Amerika menganggap Muslim Amerika adalah pengikut Al Qaeda, sebuah 

entitas yang barangkali paling dibenci di seluruh dunia.24 

                                                           
24 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan ..., 20-21. Lihat pula Amitabh Pal, 

“Une Religion de Paix? L’Heritage Non-Violent de ’Islam,” Diogene: Theories et Pratiques de la 
Non-Violenc,e 243-244 (Juli-Desember 2013), hal. 101-102. 
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Untuk menegaskan argumennya tentang nirkekerasan, Satha-Anand 

mengutip pendapat Kurt Schock bahwa, “Aksi nirkekerasan mengacu pada aksi 

politik di luar yang rutin dan institusional, yang tidak melibatkan tindak kekerasan 

atau ancaman kekerasan.” Ini dapat berupa omission, yaitu menolak melakukan 

tindakan yang dituntut norma atau hukum, atau commission, yaitu dengan 

melakukan tindakan di luar norma atau bahkan melawan hukum. Aksi-aksi itu 

tergolong nirkekerasan sejauh tidak “mengakibatkan orang ditahan secara paksa, 

cedera, terlecehkan, atau terbunuh.”25 

Bagi seorang Muslim, memilih mendahulukan aksi nirkekerasan 

ketimbang aksi kekerasan tidak hanya berarti memilih senjata yang lebih efektif, 

tapi juga memilih alat perjuangan yang lebih sejalan dengan hakikat hidup/nyawa 

manusia yang dianggap keramat oleh agama. Demikian pula bagi George Weigel 

(1992:173), dalam konteks Islam dan nirkekerasan, menyebutkan berbagai 

kemungkinan potensi nirkekerasan ada di berbagai agama, termasuk Islam. 

Dinyatakannya bahwa: 

Bodoh jika para penganut kepercayaan menyangkal bahwa agama bisa jadi 
sumber konflik kekerasan … tapi juga ceroboh, tergesa-gesa, dan sangat 
gegabah jika negarawan dan mereka yang skeptik pada agama 
mengabaikan fakta bahwa pandangan-pandangan keagamaan juga bisa 
berfungsi sebagai jaminan yang kuat untuk toleransi sosial, pluralisme 
demokratis, dan resolusi konflik nirkekerasan”.26 

Satha-Anand sebagai peneliti nirkekerasan Muslim, ingin menunjukkan 

dua alasan penting mengapa perjuangan nirkekerasan seyogyanya dipilih kaum 

Muslim, terutama mereka yang tengah berjuang melawan ketidakadilan di dunia 

yang keras, yakni:27 

Pertama, sebagai senjata perlawanan dan perubahan sosial, aksi 

nirkekerasan lebih efektif ketimbang aksi kekerasan. Dalam sebuah studi 

monumental mengenai aksi nirkekerasan yang menganalisis kampanye kekerasan 

dan nirkekerasan dengan metode kuantitatif dan studi kasus yang canggih, 

Chenoweth dan Stephan mengaku terkejut setelah menemukan bahwa: “[a]ntara 

                                                           
25 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan,11. 
26 Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam …, 26. 
27 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan ...,12-13. 
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1900 sampai 2006, kampanye perlawanan nirkekerasan hampir dua kali lipat lebih 

berhasil dibanding kampanye perlawanan dengan kekerasan.” 

Kedua, aksi nirkekerasan sebagai senjata berbeda dari aksi kekerasan 

dipandang dari pemilahan sasaran. Berbeda dari senjata kekerasan seperti drone 

militer yang dirancang untuk membunuh sasaran tapi kadang juga memakan 

korban tak berdosa, aksi-aksi nirkekerasan adalah senjata yang dapat membeda-

bedakan antara peran seseorang dalam hidup dan kegiatan-kegiatannya sebagai 

manusia, sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh senjata kekerasan mana pun.  

Butir kedua ini secara kualitatif membedakan aksi-aksi nirkekerasan dari 

aksi-aksi kekerasan dilihat dari bagaimana seseorang menghargai kehidupan. Jika 

kaum Muslim percaya bahwa memelihara nyawa seorang manusia setara dengan 

memelihara seluruh umat manusia, maka lepas dari argumen kosmik seperti 

dikatakan di atas pun, fakta bahwa seseorang melihat hidup manusia dalam 

banyak peran dan fungsinya—sebagai ayah/ibu, guru/siswa, buruh/majikan, 

pekerja serikat/pemilik pabrik—berarti bahwa totalitas hidup manusia sebagai 

makhluk sosial penting untuk dipertimbangkan.  

Menurut penulis, Satha-Anand dan Schock melihat gerakan nirkekerasan 

dari perspektif instrumental, yakni sebagai senjata perlawanan dan perubahan 

sosial. Sangat penting untuk menekankan bahwa nonviolence berbeda dengan 

perdamaian. Dengan mengemukakan Gene Sharp, seorang teoritikus aksi 

nirkekerasan paling terkemuka, bahwa aksi nirkekerasan sangat berbeda dengan 

“perdamaian”, antara lain karena aksi nirkekerasan merupakan alat berkonflik 

yang kuat (intrumen), berdasar pada penolakan untuk pasif dan tunduk, tidak 

bergantung pada asumsi bahwa orang pada dasarnya baik, dan orang yang 

menggunakannya tidak perlu menjadi seorang pasifis, atau orang suci.28 

Ketika membandingkan aksi kekerasan dan nirkekerasan dari perspektif 

instrumental, menurut Satha-Anand, bahkan Schock pun memberikan ilustrasi 

yang sangat menarik untuk menggambarkan mekanisme kerja kekerasan dan 

nirkekerasan, disimpulkannya bahwa “Kekerasan itu seperti palu, sementara 
                                                           

28 Pandangan Gene Sharp tentang nirkekerasan bisa dilihat dalam tulisannya berjudul, 
“Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential (Boston: 
Extending Horizon Books, 2005), 21-22. 
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nirkekerasan itu lebih seperti tuas. Dengan tuas, kaum tertindas dan terpinggirkan 

mampu mengalahkan lawan yang represif dan lebih kuat. Semua ini menunjukkan 

bahwa perjuangan nirkekerasan adalah semacam senjata manusia yang didasarkan 

pada realitas sosial tentang bagaimana konflik bekerja.”29 

Berdasarkan paparan argumen Satha-Anand, tergambar ideologi Muslim 

yang menggunakan jalan kekerasan bertujuan untuk membela agama, walau 

ironisnya dalam realitas gerakan mereka lebih menjurus kepada keberagamaan 

yang negatif dan penuh kekerasan. Terdapat ambiguitas, yaitu adanya 

penyimpangan makna radikal dalam beragama yang bersifat negatif. Sisi lain, ada 

pilihan beragama secara positif, yaitu beragama yang membawa kebaikan bagi 

dirinya dan orang lain. Bahkan tataran nilai, Islam sejak awal mengajarkan 

kebaikan dan moralitas luhur, dan pada saat yang sama melarang segala perilaku 

jahat. Dalam Islam disebutkan, bahwa kehadirannya adalah sebagai rahmat bagi 

semesta alam; rahmatan lil ‘âlamîn. Maka penulis sepakat dengan argumen 

Satha-Anand, bahwa dibutuhkan penelitian-penelitian tentang studi perdamaian 

yang mengarustamakan nirkekerasan dalam berbagai bentuk ekpresi, aspirasi, 

bahkan perlawanan untuk membela suatu agama/keyakinan untuk membela 

keselamatan manusia di muka bumi ini. 

Mengenai jejak Islam dan prospek kaum Muslim terhadap nirkekerasan, 

Satha-Anand mengemukakan kesimpulan menarik, bahwa:  

Beberapa tahun silam, Kenneth Boulding berupaya memahami kegagalan 
Gandhi. Tesis utamanya bahwa nirkekerasan hanya efektif ketika 
beraliansi dengan kebenaran. Tetapi, kebenaran dalam dunia modern 
begitu kompleks, sehingga tidak lagi dapat diserap oleh akal sehat atau 
wawasan mistik. Jadi, ketika kebenaran ditolak dan ilusi menyelubungi 
keputusan, nirkekerasan tentunya ditolak. Jika Boulding tepat dalam 
diagnosisnya tentang situasi akhir-akhir ini, maka kaum Muslim berada 
dalam posisi yang lebih baik untuk mengapresiasi Ahimsā, sebab bagi 
mereka, Kebenaran tidak pernah menjadi masalah. Perjuangan mereka, 
jika mereka hendak mencapai signifikansi keagamaan, mesti diarahkan 
pada pengabdian kepada Tuhan. Bagi mereka, salah satu sifat Tuhan 
adalah Haqq (Kebenaran). Karena itu, Ahimsā Gandhi, lantaran 

                                                           
29 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan,11. 
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ketidakterpisahannya dari kebenaran (Satya), mestinya cukup menarik 
bagi kaum Muslim”.30 

Lebih jauh, Satha-Anand (2015:79) memberikan penegasan 

keterhubungan nirkekerasan Gandhi dengan ajaran-ajaran Islam, dengan mengutip 

fakta bahwa Gandhi mendapatkan Islam sebagai sumber inspirasi, dapat juga 

disokong oleh bukti—sebagaimana diungkapkan oleh William L. Shirer, seorang 

sejarawan Amerika—bahwa ia membaca al-Quran untuk mencari inspirasi. Selain 

itu, Satha-Anand mengutip dari C.F. Andrews jelas menyatakan dalam karyanya, 

Mahatma Gandhi’s Ideas, yakni: 

Mengikuti teladan Nabi Islam, Mahatma Gandhi tidak pernah sedetik pun 
memisahkan yang politik dari yang spiritual, atau gagal menangani secara 
langsung kejahatan sosial yang muncul di depan matanya. Jadi, instink 
Nabi yang agung dan praktis sebagai pembaharu, dikombinasikan dengan 
keyakinan yang kuat terhadap Tuhan sebagai satu-satunya Pencipta dan 
Pengatur alam semesta, merupakan sumber kekuatan dan dukungan yang 
konstan bagi diri Mahatma Gandhi dalam perjuangannya.31 

Penelitian ini memandang bahwa demokrasi yang sehat, salah satunya 

dapat diukur dari cara masyarakat menyelesaikan konflik, serta bagaimana para 

peneliti, akademisi, agamawan, stake holder dan masyarakat umum dari berbagai 

bidang disiplin ilmu memberikan perhatian besar pada kajian nirkekerasan dalam 

studi perdamaian (peace research). Hal ini masih merupakan tantangan besar di 

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, sebab konflik masih selalu identik 

dengan kekerasan, serta nirkekerasan pun masih kurang mendapat perhatian 

serius. Tujuan mempelajari kekerasan maupun nirkekerasan patut dilakukan demi 

terciptanya demokrasi yang damai, kerukunan antar umat beragama yang positif, 

dan kesejahteraan yang adil dan merata di Indonesia. 

Ketiga. I Gede Wahyu Wicaksana dan Djoko Sulistyo, Ideologi 

Perdamaian Posmodern: Gandhi dan Gerakan Nirkekerasan, mengemukakan 

pernyataan Malcolm Maclare (1998) bahwa Gandhi memang identik dengan 

perdamaian. Tetapi lebih esensial lagi bila melihatnya melalui gagasannya tentang 

                                                           
30 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan ..., 88-89. 
31 Satha-Anand mengutip dari K.L Seshagiri Rao, Mahatma Gandhi and Comparative 

Religion (Delhi: Varanasi & Patna: Motilal Banarsidass, 1978), 38. 
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Satyagraha. Satyagraha merupakan basis filosofis semua versi Gandhisme baik 

dalam kapasitas intelektual teoritis, sikap hidup religious. Gandhi dan 

pengikutnya mengimplementasikannya sebagai aktivisme sosial dan perdamaian. 

Sebagaimana dinyatakan pula oleh Lester R.Kurtz (1998) dalam “Gandhi’s Gift 

for Humanity”, bahwa pada intinya Gandhi mempercayai keampuhan Satyagraha 

(kekuatan kebenaran) sebagai obat bagi berbagai penyakit modernitas seperti 

kemiskinan struktural, kekerasan personal, konflik etnis, dan perang 

antarnegara.32 Studi ini hendak mengatakan bahwa para ilmuwan atau peneliti 

sosial dan perdamaian semestinya melakukan pembelajaran lagi atau 

mereeksplorasi Satyagraha sebagai suatu kerangka epistemologi  dalam kajian 

perdamaian masyarakat posindustrial penghujung abad ke-20. 

Menanggapi studi tersebut, penelitian ini berargumen bahwa Satyagraha 

bukanlah kerangka utama dalam kajian perdamaian. Sebab, pemikiran Gandhi 

memiliki dualitas dalam Satyagraha dan Ahimsā, di mana keduanya ibarat dua sisi 

mata uang. Penulis meyakini bahwa Ahimsā lebih efektif dalam kerangka kajain 

perdamaian daripada Satyagraha, tanpa melepaskan unsur Satya (kebenaran) 

dalam aksi-aksi nirkekerasan, sebagaimana Gandhi katakan: 

Kebenaran dan aksi-aksi nirkekerasan tidak mungkin tanpa keyakinan 
yang hidup kepada Tuhan, Tuhan dalam arti Kekuatan hidup yang berdiri 
sendiri dan Mahatahu yang melekat dalam setiap kekuatan lain yang 
dikenal di dunia ini dan yang tidak tergantung pada apa pun, dan yang 
akan hidup terus sementara kekuatan-kekuatan lain mungkin lenyap atau 
berhenti bekerja.33 

Di lain tempat, Gandhi pun menegaskan tentang prioritas nirkekerasan 

sebagai cara efektif dalam gerakan melawan ketidakadilan, penindasan, dan 

kekerasan. Hal ini sesuai dengan keterangan Gandhi sendiri, bahwa: 

Seluruh pengalaman saya selama tiga puluh tahun, termasuk delapan tahun 
awal di Afrika Selatan, mengilhami diri saya dengan harapan sungguh-
sungguh bahwa masa depan India, serta masa depan seluruh dunia terletak 
dalam nirkekerasan. Sikap nirkekerasan itu adalah yang paling aman aman 

                                                           
32 I Gede Wahyu Wicaksana dan Djoko Sulistyo. Ideologi Perdamaian Posmodern: 

Gandhi dan Gerakan Nirkekerasan (Surabaya: Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 05 January 2013).  Diposting oleh i-g-w-
fisip.web.unair.ac.id., diakses tanggal 16 Januari 2017. 

33 Satha-Anand, Barangsiapa Memelihara Kehidupan, 50. 
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namun paling efektif untuk menanggulangi penganiayaan politik dan 
ekonomi atau umat manusia yang menderita karena penindasan. Sejak usia 
remaja saya menyadari bahwa paham nirkekerasan bukan suatu kebajikan 
yang hanya diterapkan oleh perorangan untuk tujuan damai dan 
keselamatan mutlak, melainkan merupakan suatu aturan perilaku bagi 
masyarakat yang secara konsisten ingin hidup dengan martabat dan ingin 
mengejar perdamaian yang telah didambakan selama berabad-abad.34 

Keempat. Gene Sharp (1998:53-54) dalam Gandhi’s Callange for Twenty-

First Century, mengusulkan cara pandang unik dan agak kontradiktif, yaitu 

mempelajari Gandhisme bukan sebagai metateori melainkan teori kecil partikular 

yang tetap memiliki substansi filosofis universal. Sharp berusaha membawa 

pemahaman tentang perdamaian dalam kerangka metode Satyagraha menjadi 

lebih konkrit daripada argumen-argumen filosofis yang abstrak. Sharp 

memahaminya secara teoritis, yakni Satyagraha merupakan metode perdamaian 

khusus untuk hanya kasus khusus tertentu. Jadi tidak ada generalisasi universal. 

Kontradiksi argumen Sharp adalah sekalipun berlaku partikular, nilai-nilai 

filosofis kebenaran-Satyagraha adalah sama bagi para penganutnya.35 

Bagi penulis, hasil penelitian Sharp sangat penting sebagai argumen 

teoritis dan mendudukkan nirkekerasan Gandhi sebagai instrument yang 

bersumber dari keyakinan/agama. Terlebih, Gandhi telah meletakkan nirkekerasan 

secara filosofis dan praktis selama di Afrika dan India, sehingga banyak 

mempengaruhi para pejuang perdamaian di belahan dunia yang lain. Ini sisi lain 

yang penulis yakini, bahwa nirkekerasan Gandhi berbasis pada keyakinan/agama 

yang diaktualisasikan dalam menghadapi ketidakadilan dan isu-isu kemanusiaan. 

Kelima. Kajian Abu-Nimer (2010) dalam “Nirkekerasan dan Bina-Damai 

dalam Islam: Teori dan Praktik”, memperkaya penelitian tesis ini. Abu-Nimer 

adalah sarjana Muslim yang telah lama mengkaji nirkekerasan Gandhi, yang 

penelitian nirkekerasannya bersandar kombinasi pendekatan emik dan etik.  

Abu-Nimer menjelaskan bahwa ciri utama pendekatan emik adalah 

identifikasi dan pemanfaatan kerangka atau lembaga lokal setempat (native), 

                                                           
34 Gandhi, Semua Manusia Bersaudara, 111. Pernyataan Gandhi ini diambil dari The 

Mind of Mahatma Gandhi, disusun oleh R. K. Prabhi dan U.R. Rao. Diterbitkan oleh Oxford 
University Press, London, Maret 1945: 60-61.  

35 Wicaksana, Ideologi Perdamaian Posmodern, 5. 
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sebagai konsep kunci untuk deskripsi dan analisis. Ini sebuah “deskripsi tebal” 

tentang lembaga budaya yang mengungkap seluk-beluk dan asal-mula konteks 

kultural praktik yang relevan (Avruch 1998:57). Dalam kajian nirkekerasan 

sebagai strategi binadamai dan resolusi konflik, pendekatan emik akan 

“menitikberatkan penjelasan tentang pemahaman dan teori-teori konflik setempat, 

beserta teknik atau cara mereka untuk menyelesaikannya”, dalam hal ini 

nirkekerasan Gandhi sebagai objek. Sebaliknya, pendekatan etik dicirikan oleh 

“identifikasi bentuk-bentuk dasar, mendalam, dan lintas-budaya, yang 

diungkapkan dalam kerangka seorang deskriptor yang dianggap mampu 

menggolongkan berbagai domain di beragam kebudayaan”. Generalisasi sruktural 

dan generik yang dirumuskan oleh pendekatan etik bisa didasarkan pada 

sekumpulan besar data yang diperoleh dari sejumlah responden atau disimpulkan 

dari orientasi teoretis tertentu. Dalam kajian resolusi konflik, pendekatan etik 

memungkinkan kita untuk mengelompokkan dan mengonsepsikan pola respon 

kultural yang berbeda terhadap konflik dan kekerasan.36 

Bagi Abu-Nimer, pendekatan emik terhadap nirkekerasan Gandhi berpusat 

pada aktor beserta konteksnya. Penelitian ini mengkaji berbagai macam sub-kultur 

dan faktor subyektif yang memengaruhi berbagai paham, prinsip, dan praktik 

nirkekerasan Gandhi beserta segala pemikirannya yang telah banyak ditulis oleh 

Gandhi sendiri dan riset para peneliti terhadap Gandhi menjadi “deskripsi tebal” 

dari nirkekerasan Gandhi. Ketika “deskripsi tebal nirkekerasan Gandhi” 

dihadirkan di tingkat makro, analisis etik menggunakan berbagai teori yang 

berkembang dalam studi perdamaian dan konflik. Peneliti fokus pada kondisi-

kondisi nirkekerasan Gandhi yang “obyektif ” dalam menghadapi berbagai faktor 

politik, sosial-ekonomi, dan geopolitik, khususnya perhelatan antara Gandhi dan 

masyarakat India menghadapi kolonial Inggris sejak abad 17 (sekitar 1757) 

sampai kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947, bahkan sampai akhir hidup 

Gandhi pada 30 Januari 1948. Tentunya, penelitian Abu-Nimer dan Satha-Anand 

di atas, sangat membantu dalam menganalisis nirkekerasan Gandhi dalam ranah 

studi perdamaian dan konflik.  

                                                           
36 Abu-Nimer, Nirkekerasan dan Bina-Damai…, 1-2. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengkaji prinsip dan praktik nirkekerasan Gandhi dalam 

kerangka studi perdamaian dan konflik, dengan menggunakan teori kekerasan dan 

perdamaian Johan Galtung. Hal tersebut berkenaan dengan pernyataan Tesis ini 

bahwa nirkekerasan Gandhi memiliki prinsip pendisiplinan nirkekerasan dan 

praktik nirkekerasan yang digunakan Gandhi melalui berbagai eksperimen-

eksperimennya.  

Gandhi menuangkan eksperimennya dalam berbagai tulisan selama 

perjuangan Satyagraha di Afrika Selatan dan India. Sebagai sebuah tindakan-

tindakan dan tertuang dalam teks-teks, nirkekerasan Gandhi bisa dipelajari secara 

komprehensif melalui Studi Perdamaian dan Konflik yang dikembangkan oleh 

Johan Galtung. Pemikiran Galtung sendiri sangat dipengaruhi oleh perjuangan 

Gandhi tersebut. Nirkekerasan Gandhi dikaji melalui teori-teori Galtung sehingga 

menciptakan strategi nirkekerasan Gandhi untuk binadamai. Selain itu, kerangka 

teoritis Galtung mampu mengungkapkan nirkekerasan Gandhi sebagai sebuah 

kajian nirkekerasan yang memiliki prinsip dan praktiknya dalam Studi 

Perdamaian dan Konflik. Kajian nirkekerasan dalam Studi Perdamaian merupakan 

bagian dari bidang Religious Studies, terutama Studi Perdamaian bersifat 

multidisipliner. Penjelasan tentang relasi antara Gandhi dan Galtung tersebut di 

atas dapat dirangkus dalam digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 1: Penelitian Pendekatan Mahatma Gandi Tentang Nirkekerasan dan 
Perdamaian 

 

Prinsip-
Praktik 

Nirkekerasan 
Gandhi

Studi 
Perdamaian 
dan Konflik

Strategi 
Nirkekerasan 
Gandhi untuk 

Binadamai



 

23 
 

Studi perdamaian dan konflik adalah bidang ilmu sosial yang 

mengidentifikasi dan menganalisis perilaku kekerasan dan nirkekerasan serta 

mekanisme struktural dalam konflik (termasuk konflik sosial) untuk memahami 

proses-proses yang memungkinkan keadaan manusia yang lebih baik. Banyak 

cara telah ditempuh demi mencapai satu level kesadaran baru terhadap 

perdamaian—atau resolusi konflik. Salah satu variasinya, studi perdamaian adalah 

upaya interdisipliner untuk mencari pencegahan, deeskalasi, dan solusi konflik 

secara damai, dan "memenangkan" semua pihak yang terlibat konflik. Ini berbeda 

dengan studi perang (polemologi) yang bertujuan memenangkan konflik secara 

cepat, biasanya dengan cara-cara kekerasan untuk memuaskan keinginan satu 

pihak terlibat atau lebih. Disiplin yang terangkum dalam studi ini adalah ilmu 

politik, geografi, ekonomi, psikologi, sosiologi, hubungan internasional, sejarah, 

antropologi, studi agama, studi gender, dan lain-lain.37 

Dalam “Violence, Peace, and Peace Research” (1969), Galtung mengakui 

bila perdamaian adalah proses yang selalu berkembang. Ia tak hanya menghendaki 

penyelesaian kekerasan yang terjadi, tetapi menghendaki pencegahan terjadinya 

kekerasan. Galtung menjelaskan perdamaian positif (positive peace) menjadi 

lawan dari kekerasan struktural (structural violence). Kekerasan struktural akan 

menciptakan tatanan sosial yang tidak adil dan rentan memunculkan polarisasi di 

masyarakat, yang akhirnya berujung pada terciptanya konflik. Dengan menggagas 

perdamaian positif atau social justice, yang juga diiringi sudut pandang kajian 

pembangunan, Galtung berharap hal itu dapat mengikis tatanan sosial yang tidak 

adil. Ketika suatu kelompok masyarakat mengalami kekerasan struktural, maka 

pencegahan dini pecahnya potensi konflik perlu diusahakan. 

Istilah perdamaian positif dan perdamaian negatif pertama kali 

diperkenalkan Johan Galtung dalam Editorial pada Journal of Peace Research 

(JPR), tahun 1964. Lembaga Penelitian Perdamaian Oslo dan jurnal JPR 

merupakan sumber wawasan baru dalam teori perdamaian. Menurut Galtung, 

penelitian perdamaian adalah penelitian mengenai kondisi untuk bergerak 

                                                           
37 Https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_perdamaian_dan_konflik. Dilihat pada tanggal 26 

Januari 2017. 
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mendekati kedamaian atau setidaknya tak hanyut mendekati kekerasan. Dengan 

demikian, perdamaian negatif "adalah tidak adanya kekerasan, tidak adanya 

perang", dan perdamaian positif "adalah integrasi masyarakat manusia" (1964, h. 

2). Selanjutnya, kedua jenis kedamaian ini harus dipahami sebagai dua dimensi 

terpisah, di mana yang satu dimungkinkan tanpa yang lain.  

Dalam Johan Galtung: Positive and Negative Peace (2003),38 terdapat 

perbedaan antara dua aspek perdamaian dari teori perdamaian (peace theory) yang 

relevan dengan filsafat sosial dan politik, dikenal sebagai perdamaian positif 

(positive peace) dan perdamaian negatif (negative peace). Karakteristik utama 

kedamaian negatif dan positif dapat diringkas sebagai berikut: Perdamaian 

Negatif: Tidak adanya kekerasan, pesimistis, kuratif, kedamaian tidak selalu 

dengan cara damai. Sedangkan  Perdamaian Positif: Integrasi struktural, 

optimistis, preventif, damai dengan cara damai.  

Tahun 1969, Galtung menerbitkan artikel berjudul “Violence, Peace and 

Peace research” dalam Journal of Peace Research (Galtung 1969). Dari makalah 

ini, terdapat tiga unsur kekerasan, yaitu subjek, objek dan tindakan. Tiga unsur ini 

dapat membantu memahami fenomena kekerasan. Kemudian, Galtung 

mengajukan dua jenis subjek, yakni subjek personal dan subjek struktural. Bentuk 

subjek personal adalah suatu subjek berkesadaran (Aku), sedangkan bentuk subjek 

struktural adalah sekumpulan orang (grup), organisasi, satu tata perkampungan, 

desa, dan yang paling tinggi adalah struktur sosial.  

Selanjutnya, kekerasan muncul dari dua dimensi, yakni dimensi langsung 

(fisik) dan dimensi tidak langsung (non fisik). Kekerasan langsung (direct 

violence) dalam dimensi fisik, adalah kekerasan sebagaimana ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari, berupa tindakan violence muncul langsung dari subjek. 

Bentuk kekerasan langsung (direct violence) bersifat langsung, tampak, dan 

berdampak instan seperti tamparan, pukulan, tindakan membunuh, dan seterusnya. 

Studi perdamaian mulai menganalisis 'kekerasan struktural' yang 'kekerasannya 

                                                           
38 Baljit Singh Grewal. Johan Galtung: Positive and Negative Peace (Auckland 

University of Tecnology, 30 Agustus 2003) 
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dibangun ke dalam struktur dan muncul sebagai kekuatan yang tidak setara dan 

berakibat pada kesempatan hidup yang tidak setara '(Galtung 1969: 171). 

Galtung melihat kekerasan secara lebih luas, yakni dengan mendefinisikan 

kekerasan sebagai usaha yang menghambat seseorang merealisasikan potensi 

dirinya. Berpijak dari definisi itulah Galtung kemudian berpendapat bila 

kekerasan tak hanya berupa kekerasan personal (personal violence) yang 

dilakukan secara langsung lewat serangan fisik maupun mental (direct violence), 

melainkan terdapat pula kekerasan struktural (structural violence) yang dilakukan 

secara tidak langsung (indirect violence), semisal yang dilakukan melalui tatanan 

sosial yang tidak adil. Bentuk perdamaian juga ikut berkembang, yakni mencakup 

perdamaian negatif (lawan dari kekerasan personal) serta perdamaian positif atau 

keadilan sosial (lawan dari kekerasan struktural). Galtung mendasari kekerasan 

dalam dua jenis: personal dan structural. Secara ringkas, berikut ini adalah teori 

struktur kekerasan Galtung dalam studi perdamaian dan konflik, yaitu: 

Bagan 2: Struktur kekerasan Galtung dalam studi perdamaian dan konflik 
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budaya bersifat 'invarian' atau 'permanence'; yang mengalir secara mantap seiring 

waktu dapat menyediakan 'substratum untuk dua lainnya (direct violence dan 

structural violence) dalam memperoleh nutrisi mereka'. Kekerasan budaya 

menyebar dalam 'khotbah, pengajaran, nasihat, membentuk dan menumpulkan 

kesadaran kita agar memandang eksploitasi dan/atau represi seperti fenomena 

normal atau alami, bahkan tidak memperhatikannya (terutama eksploitasi) sama 

sekali'. Galtung mengemukakan arus sebab-akibat dari kekerasan budaya melalui 

kekerasan struktural lalu melalui kekerasan langsung, sekaligus menunjukkan 

kekerasan dapat muncul dari tiga sudut segitiga kekerasan.  

Berdasarkan segitiga kekerasan tersebut, Galtung (1996) mengidentifikasi 

empat dimensi kekuatan yang berdampak pada perdamaian positif dan negatif, 

yaitu budaya, ekonomi, militer, dan politik. Galtung percaya bahwa lingkaran 

setan kekerasan dapat dihancurkan dengan lingkaran perdamaian yang mengalir 

dari perdamaian budaya melalui perdamaian struktural untuk perdamaian 

langsung. Proses ini akan membawa perdamaian positif. 

Selain pencegahan kekerasan (preventive), dilakukan pula pemecahan 

masalah adalah kondisi yang diciptakan melalui proses sinergis dan dinamis dari 

berbagai kelompok kepentingan dalam relasi konflik. Kekerasan tidak saja berarti 

serangan fisik terhadap seseorang atau perusakan terhadap milik seseorang, tetapi 

juga meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk 

merealisasikan potensi dirinya dan mengembangkan pribadinya. Bagi Galtung, 

untuk ‘keluar dari keterbatasan (potensi)’ tersebut dan mencapai pemecahan 

masalah, maka setiap krisis relasi sosial perlu ‘pihak lain’ untuk menekan 

kekerasan dan mendorong setiap subyek agar kembali pada kesadaran, serta 

menciptakan peluang pertukaran empati. ‘Pihak lain’ tersebut adalah mediator 

konflik yang diterima sebagai ’netral’. Galtung mempercayai bahwa posisi netral 

adalah proses politik yang melibatkan setiap subyek yang berada dalam konflik. 

Banyak pemikiran Galtung yang terinspirasi dari Gandhi. Nirkekerasan 

Gandhi adalah bagian pasifisme yang tidak bisa dilepaskan dalam kajian studi 

perdamaian dan konflik, terutama dalam perspektif teori-teori Johan Galtung. 
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Dikisahkan, Galtung saat masih berusia 17 tahun, menangis mendengar kematian 

Gandhi yang disebutnya sebagai fisik jenius dari India. Diakui Galtung bahwa: 

Gandhi memberi kita hadiah yang tidak ternilai, Satyagraha, yakni 
berpegang teguh pada satya. Bagi Gandhi satya adalah esensi 
menjembatani konsep Tuhan, Cinta, dan Kebenaran, menyatukan spiritual, 
emosional, dan kognitif - tidak menempatkan mereka dalam ruang yang 
terpisah seperti yang kita lakukan di Barat, yang menyingkirkan dua hal 
tersebut dari penelitian dan ilmu pengetahuan  (Galtung, 2007).39 

F. Metodologi Penelitian 

Berdasarkan data-data yang bersumber dari karya-karya Gandhi disertai 

tujuan penelitian untuk mendeskripsi prinsip dan praktik nirkekerasan Gandhi 

dalam kerangka studi perdamaian dan konflik, maka penelitian ini bersifat 

kualitatif. Penelitian kualitatif ini distrukturkan dengan menggunakan model 

fenomenologi-hermeneutik dari hasil modifikasi Paul Ricoeur, terutama dalam 

mengkerangkai sistematika penulisan, yakni terdiri pada 1) Prefigurasi, 2) 

Konfigurasi, dan 3) Transfigurasi.  

Pendekatan fenomenologi-hermeneutik Ricoeur mengenakan sifat-sifat 

teks ke dalam tindakan manusia. Seperti teks yang merupakan wacana (diskursus) 

yang dibekukan, tindakan pun awalnya merupakan diskursus, dalam arti peristiwa 

tindakan yang terjadi dalam mantra waktu, melibatkan aktor-aktor tentu (subjek 

ataupun objek dari tindakan), dan memiliki maksud tertentu pula. Namun, 

tindakan yang mantap (pemantapan tindakan) membuat tindakan tersebut tidak 

terikat pada peristiwa tertentu, sehingga selanjutnya tindakan diperlakukan 

sebagaimana sifat-sifat dalam teks.  

Sutanto dengan mengutip Haryatmoko (2013:4),40 bahwa teori memisis 

dalam fenomenologi-hermeneutik adalah teori tindakan tiruan kreatif, berfungsi 

sebagai analisis ketepatan hermeneutika fenomenologi dengan sisi ontologism 

pemahaman diri manusia dalam melakukan tindakan. Teori ini memiliki tiga 

                                                           
39 Eriyanti. Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, 

Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No 1.  
40 Yuli Sutanto. Tafsir Hermeneutika Kurikulum Pendidikan Sekolah Alternatif: Studi 

Atas Sekolah Alternatif Qaryah Tahayyibah Kalibening-Salatiga (Bandung: Universitas 
Pendidikan Indonesia, 2014). 
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tahapan, yaitu: 1) Prefigurasi, tindakan manusia dengan struktur makna yang 

sudah terdapat sebelumnya, 2) Konfigurasi, kisah yang sudah diseleksi sesuai 

kaidah, 3) Transfigurasi, tindakan melalui tiruan kreatif dari kisah.41 

Rincian metodologi penelitian ini disusun sebagai berikut:  

1. Sumber Data 

Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian book research atau 

penelaahan dokumen, yakni pengambilan data dari sumber literatur yang 

berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sebagaimana teori penelitian 

kualitatif, maka data terbagi pada dua sumber, yakni:42 

Pertama. Sumber primer (primary sources), yakni sumber data dari karya-

karya Gandhi termasuk di dalamnya terjemahan dan kompilasi dari pemikiran 

yang ditulis langsung oleh Gandhi semasa hidupnya, di antaranya: 

                                                           
41 Setelah menentukan tindakan yang memiliki makna (action sense), maka objek 

tindakan bisa ditempatkan sebagai teks yang akan diteliti (Mimesis I), disebut sebagai prefigurasi. 
Ditegaskan Ricoeur, tindakan manusia didapatkan dengan belajar dari orang lain yang dilihat 
kemudian ditiru (mimesis). Tindakan adalah endapan dan tiruan dari kisah-kisah yang didengar, 
dibaca, dan diresapi. Dalam kisah ini, ada proses seleksi karena hanya kisah dan persitiwa tertentu 
yang relevan dengan tindakan. Tahap ini disebut dengan konfigurasi (mimesis II), berupa seleksi 
penataan peristiwa, kejadian, tindakan menjadi satu komposisi dan sejarah penuh yang relevan 
dengan objek tindakan yang dikaji untuk membantu membentuk wacana utuh, baik dari unsur 
harmonis (positif) maupun unsur ancaman keutuhan teks (negatif). Kemudian, makna baru yang 
dipahami oleh penafsir/pengkaji menjadi milik diri atau pemahaman dirinya, disebut apropriasi. 
Apropiasi ini menandakan telah terjadinya pertemuan dua cakrawala, yakni cakrawala aktor 
tindakan  dan cakrawala penafsir, Ricoeur meminjam istilah Gadamer, dengan menyebutnya 
sebagai fusions of horizons (pertemuan cakrawala-cakrawala). Setelah melalui tahapan prefigurasi 
(mimesis I) dan konfigurasi (mimesis II), maka terjadi peleburan sebagai suatu pemahaman baru 
yang lebih baik karena telah bertemunya dua cakrawala yang melebur (fusion) menjadi 
pemahaman baru yang lebih bermakna bagi penafsir, sebagai proses transformasi yang berkaitan 
dengan eksistensi diri penafsir. Maka, Ricouer menyebutnya sebagai Transfigurasi (Mimesis III), 
sebagai tindakan tiruan kreatif manusia, yang tercipta karena pengaruh teks yang dibaca, dihayati, 
dan diteliti penafsir sehingga mengubah diri atau pemahaman diri secara lebih baik.  

42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Penerbit 
Rineka Cipta, 2010), 21-22. Bahwa agar penelitian kualitatif dapat betul-betul berkualitas, data 
yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini, 
mengikuti pendapat Moleong (1998), adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang 
dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 
makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun 
apabila yang asli susah didapat, fotocopy atau tiruan tidak terlalu jadi masalah, selama dapat 
diperoleh bukti pengesahan kuat. Sumber data penelitian kualitatif, secara garis besar dibedakan 
menjadi dua, yaitu manusia dan bukan manusia. Siapa manusia dan apa sumber data yang bukan 
manusia dipilih sesuai dengan kepentingan penelitian. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang 

primer maupun sekunder. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti dapat 

menelaah dan mengkaji karya-karya yang dihasilkan sang tokoh, dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi 

data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan masalah 

yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data selesai, dilakukan 

proses deskripsi yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Kemudian 

peneliti segera melakukan analisis data dengan memberikan gambaran mengenai 

prinsip dan praktik nirkekerasan M. K. Gandhi dalam kerangka studi perdamaian 

dan konflik. 
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3. Analisa Data 

Setelah data terkumpul, dilakukan analisa data yang bersifat deskriptif dan 

kualitatif. Caranya adalah setelah data dikumpulkan lalu analisa dengan berbagai 

pendekatan study peace and conflict, termasuk teori-teori yang dikemukan oleh 

Johan Galtung, sehingga bisa mengungkapkan pendekatan Gandhi mengenai 

nirkekerasan dan perdamaian. Dengan kata lain, analisis terhadap nirkekerasan 

Gandhi dengan menempatkannya pada perspektif studi perdamaian dan konflik, 

dengan teori kekerasan, teori nirkekerasan, teori negative and positive peace. 

4. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penelitian ini diurutkan sebagai berikut:  

Bab Pertama, adalah pendahuluan penelitian ini yang menjelaskan tentang 

desain penelitian berisi uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, serta 

tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi, sistematika pembahasan penelitian. 

Bab Kedua, menjelaskan landasan teoritis tentang studi perdamaian dan 

konflik berkaitan dengan kajian nirkekerasan, selanjutnya menjadi acuan dasar 

dalam uraian analisa bab selanjutnya. Bab ini meliputi: A. Struktur dan Relasi 

Kekerasan (Definisi dan Sumber Kekerasan, Struktur Kekerasan, Relasi 

Kekerasan dan Kekuasaan), B. Studi Perdamaian dan Kekerasan (Definisi dan 

Jenis Perdamaian, Studi Perdamaian dan Konflik, Studi Perdamaian dan 

Geneologi Kekerasan, Nirkekerasan dalam Studi Perdamaian). 

Bab Ketiga, membahas sejarah Gandhi yang berkaitan dengan gerakan 

nirkekerasan. Bab ini mengurai tentang biografi Gandhi dalam tahap prefigurasi, 

kajian tentang prinsip dan praktik nirkekerasan Gandhi dalam tahap konfigurasi.  

Bab Keempat, menjelaskan tentang prinsip dan praktik nirkekerasan 

Gandhi dalam kerangka Studi Perdamaian dan Konflik, yang merupakan tahap 

transfigurasi nirkekerasan Gandhi dalam kerangka studi perdamaian dan konflik. 

Bab Kelima, memberikan simpulan dan jawaban terhadap masalah-

masalah yang menjadi fokus penelitian. Dilengkapi dengan pemikiran reflektif 

dan rekomendasi sebagai implikasi komprehensif penelitian ini. Terakhir, Bab 

Daftar Pustaka. Merupakan halaman pencantuman referensi  untuk menjaga 

validitas dan otentistas sumber rujukan dalam penelitian ini. 


