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ABSTRAK. Program pertukaran Muslim Indonesia-Australia mempunyai suatu visi untuk
membangun kontak antara penduduk kedua negara Indonesia dan Australia. Pada aktifitas ini,
para peserta mendapat keuntungan pengalaman langsung untuk bekunjung dan berdiskusi
dengan banyak masyarakat di kedua negara itu. Tulisan ini ingin mengambarkan bagaimana
peserta program pertukaran Muslim Indonesia-Australia melihat Australia dalam banyak
prespektif. Selanjutnya, menganalisa banyak alumni program pertukaran Muslim IndonesiaAustralia yang berpengalaman dengan pendekatan antopologi kognitif berdasarkan penting
untuk mengetahui apa pengaruh pada program itu untuk alumni Indonesia.
Kata Kunci:

Program Pertukaran Muslim, Antropologi Kognitif, Hubungan AustraliaIndonesia

ABSTRACT. Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (MEP) has a vision to establish
contacts between people for both Australia and Indonesia. In this activity, participants gain
direct experience of visiting and dialogue with the various multicultural communities in both
countries. This paper wants to describe how MEP participants from Indonesia see Australia in
a various perspectives. Furthermore, analasying some MEP’s alumni experience bycognitive
anthropology based on important to know what the the impact of MEP program to the
Indonesian alumni.
Keywords: MEP, Cognitive Anthropology, Indonesia-Australia Relationship

bertujuan untuk membangun hubungan

PENDAHULUAN
Bom Bali yang terjadi pada tahun

baik antara masyarakat muslim di kedua

2002 mengakibatkan kerugian fisik dan

negara dengan meningkatkan pemahaman

nyawa manusia, terutama warga Australia.

dan pengertian akan peranan agama di

Setelah

negara

kejadian

tersebut,

Pemerintah

masing-masing.

Program

ini

Australia pun berinisiatif untuk membuat

merupakan salah satu program andalan

program Pertukaran Tokoh Muslim Muda

Pemerintah Australia yang dilaksanakan

Australia-Indonesia (selanjutnya disingkat

oleh Australia-Indonesia Institute (AII)

Muslim Exchange Program/MEP) yang

yang hingga 2015 peserta yang ikut
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sebanyak 52 dari Australia dan 132 dari

teror

dengan

mengatasnamakan

Indonesia. Dalam program ini para peserta

melawan kaum kafir.

jihad

Indonesia berkunjung selama dua minggu

Program MEP yang telah berlangsung

di Australia, dan sebaliknya dengan peserta

14 tahun menjadi salah satu wadah untuk

Australia. Kunjungan peserta Australia

meningkatkan saling pengertian, saling

difokuskan agar mendapatkan pemahaman

menghormati, dan saling bekerjasama

dengan menyaksikan langsung keberadaan

antara

aliran Islam di Indonesia, dan peserta

berakhir program MEP, para peserta

Indonesia dapat mengenal kemajemukan

kembali ke negaranya masing-masing dan

masyarakat di Australia (Laman Kedubes

mengabarkan pandangan mereka terkait

Australia, 2015).

multikulturalisme di Australia dan potret

Peranan para tokoh muda muslim
dianggap

penting

untuk

menciptakan

masyarakat

Indonesia.

Setelah

Islam di Indonesia pada masyarakatnya
masing-masing.

Tak

hubungan baik jangka panjang antara

Indonesia

sebelumnya

Australia-Indonesia. Bom Bali 2002 yang

pandangan negatif terhadap Australia,

dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah

berubah ketika melihat langsung dan

adalah salah satu kasus dimana terjadi

terlibat dalam kehidupan sehari-hari di

kebencian yang mendalam sekelompok

Australia. Pun demikian dengan peserta

umat Islam terhadap negara-negara barat

Australia yang mendapatkan perspektif

termasuk Australia. Teror bom yang

baru terkait keberagaman aliran Islam di

dilakukan terhadap Australia tidak hanya

Indonesia.

terjadi di Bali, akan tetapi juga terjadi di

ensiklopedia antropologi, dapat disebut

Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Di

sebagai

Indonesia, gerakan teror kepada Australia

(complex society) atau disebut juga sebagai

hanyalah dilakukan oleh sekelompok kecil

masyarakat

umat Islam yang membawa konflik dari

masyarakat industry (industrial society),

Timur Tengah ke Indonesia. Fatwa Osama

dan peradaban (civilization), menarik untuk

bin Laden pada tahun 1998 bahwa orang

dikaji kebudayaannya.

yang

jarang,

Australia,

memiliki

merujuk

masyarakat

modern

peserta

yang

pada

kompleks

(modern

society),

kafir (militer maupun sipil) dapat dibunuh
dimana saja menjadi inspirasi bagi para
pelaku Bom Bali untuk melakukan aktivitas

METODE PENULISAN
Artikel
menggunakan

76

ini
kajian

ditulis
pustaka

dengan
dan
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observasi-partisipasi.

memulai

Selain menjelaskan pengalaman kunjungan

dengan membaca berbagai sumber terkait

singkat, para alumni MEP juga menjelaskan

Islam di Australia dari buku, jurnal,

bagaimana pandangan personal mereka

majalah, surat kabar, artikel para alumni

terhadap isu-isu di kedua negara seperti

MEP

kemudian

demokrasi, kebebasan beragama, peranan

menggabungkan data-data itu dengan data

perempuan, seni-budaya, bahkan terorisme.

tambahan dari observasi-partisipasi penulis

Selain itu, dalam menulis makalah ini,

selama dua minggu di kota Melbourne,

penulis terbantu dengan berbagai dialog

Canberra, dan Sydney. Berdasarkan data-

bersama

data

penulis

Indonesia Institute (AII) seperti Tim

mendeskripsikan hasil penelitian tersebut

Lindsey, Greg Fealy; koordinator MEP

dalam artikel ini. Tentu saja, penulis

Rowan Gould, maupun staf AII di Kedubes

menyadari bahwa kajian terkait hubungan

Australia di Jakarta. Diskusi-diskusi formal

antara muslim Indonesia dan Australia

maupun informal tersebut menjadi data

dalam tulisan ini belum begitu dalam karena

yang sangat membantu untuk menjelaskan

beberapa hal. Pertama, tulisan ini belum

tema terkait tujuan kegiatan MEP, tindak

mengeksplorasi

dokumen

lanjut setelah kegiatan, dan perspektif

program MEP, atau pun buku-buku teks

pengetahuan yang didapatkan para peserta

yang begitu melimpah terkait hubungan

setelah kembali ke negaranya masing-

antardua negara. Kedua, observasi dan

masing.

asal

yang

Penulis

Indonesia,

ada,

dan

kemudian

lebih

jauh

anggota

Dewan

Australia-

partisipasi penulis selama dua minggu di
Australia belumlah dianggap cukup untuk
mendapatkan data yang komprehensif.
Diperlukan keterlibatan yang lebih lama
dan dalam untuk mendapatkan perspektif
yang lebih holistik.
Walaupun demikian, penulis terbantu
untuk menulis tema ini dengan tulisantulisan dari para alumni MEP AustraliaIndonesia baik yang bersifat naskah,
maupun yang telah dipublikasikan di
berbagai laman maupun media sosial.

Islam di Australia dan Indonesia
Menurut sejarah, masuknya Islam di
Australia kali pertama dibawa oleh pelaut
asal Makassar sekitar tahun 1750 (Saeed,
2003:3) sebelum masuknya pendudukan
Eropa. Beberapa ahli sejarah setelah
meneliti lukisan di gua menyebutkan bahwa
kedatangan orang Makassar di Australia
sebelum tahun 1664, atau kira-kira tahun
1500-an (BBC, 24 Juni 2014). Orang
Makassar waktu itu punya tradisi pelayaran
tahunan
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(annual

voyages)

dengan
77

prahus/praus

(perahu)

guna

mencari

berbaur dengan masyarakat setempat. Hal

trepang (teripang/sea cucumber) hingga ke

inilah

yang

memperlihatkan

utara Australia. Salah seorang pimpinan

kemajemukan Islam di Australia juga

mereka bernama Pobasso yang pada 1803

terjaga dengan baik oleh negara. Artinya,

pernah bertemu Flinders dan berkata bahwa

konflik

ia telah melakukan sekitar 6 atau 7 kali

sedemikian rupa oleh aturan negara.

antar

agama

betapa

diminimalisir

pelayaran dalam 20 tahun dan ia adalah

Catatan Saeed dalam bukunya Islam

salah seorang yang pertama ke Arnhem

in Australia, mendefinisikan siapakah

Land, Australia (Cleland, 2002: 6).

muslim Australia itu. Menurut Saeed,

Selain berdagang dengan penduduk
Aborigin,

orang

juga

berasal dari berbagai komunitas yang

menyebarkan ajaran Islam tanpa paksaan.

datang dari lebih 70 negara yang berbeda.

Berbeda

Eropa,

Mereka datang dari Timur Tengah, Russia,

pertemuan antara orang Makassar dengan

Eropa, Indian, Afrika, Asia Tenggara,

masyarakat

umum

bahkan berasal dari Cina. Mereka berbicara

berlangsung damai dan bersahabat (Saeed,

dalam berbagai bahasa mulai dari Inggris,

2003). Akhirnya, hal itu menarik hati orang

Arab, Turki, Persia, Bosnia, Cina, Tamil,

Aborigin untuk mengucapkan syahadat dan

Italia, Jerman, Perancis, Greek, Kroasia,

turun-temurun sampai sekarang mereka

Thailand,

tetap berislam. Bahkan, beberapa kosakata

Russia, Malta, dan Hungaria. Akan tetapi,

dari Makassar juga masih ‘tertinggal’ dalam

walau mereka berasal dari latar bahasa dan

budaya mereka. Islam selanjutnya semakin

budaya berbeda, akan tetapi mayoritas dari

berkembang dengan masuknya para pekerja

mereka bisa berbahasa Inggris. Sedangkan

yang didatangkan dari Asia dan Timur

bahasa non-Inggris yang paling banyak

Tengah

dan

dipakai oleh komunitas Islam di Australia

mereka

adalah bahasa Arab dan Turki (Saeed, 2003:

dengan

memperluas

masuknya

Aborigin

seperti

Afghanistan.

Makassar

muslim Australia adalah muslim yang

secara

Lebanon,

Turki,

Kedatangan
ajaran

Islam

di

Benua

Vietnam,

Serbia,

Spanyol,

1).

Kangguru. Hingga saat ini, di Australia
komunitas imigran asal negara-negara luar
Australia itu memiliki solidaritas yang kuat
sesama anggota mereka. Terikat dengan
hukum Australia, akan tetapi mereka

Pandangan Peserta MEP Indonesia
Para
memiliki

berbagai

MEP

Indonesia

pandangan

terkait

kunjungannya ke Australia. Berikut adalah
beberapa

78

peserta

pandangan

peserta

terkait
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beberapa isu strategis seperti toleransi,

mengakui keberagaman tetapi bagaimana

pendidikan,

Islamophobia,

ayat itu terejawantahkan dalam sendi

peranan muslimah, harmoni dengan alam,

kehidupan sosial keagamaan sehari-hari.

dan kehidupan keberagaman di Australia.

Salah

terorisme,

satu

pesan

menghadapi
Toleransi
merupakan

hal

yang

penting kehidupan masyarakat majemuk.
hal

toleransi,

Anisia

Kumala

menulis bahwa hal terbesar yang ia
dapatkan

dari

kunjungan

itu

adalah

jangan mencari titik perbedaan”. Jika pesan
ini teraktualisasikan, dalam pandangan
Anisia Kumala, dunia yang nyaman untuk
semua orang (Kumala, 2015).

adalah

pembelajaran bahwa memaknai keragaman

Pendidikan

dengan sikap terbuka dan toleran akan
membawa

perbedaan

ketika

“Dekatkanlah titik temu dan kesamaan, dan

Toleransi

Dalam

Al-Qur’an

dunia

ini

penuh

dengan

Pendidikan agama di Indonesia dan
Australia

berbeda.

Jika

di

Indonesia

kedamaian. Tidak ada yang lebih indah

umumnya guru agama adalah beragama

selain hidup damai dan rukun, saling

Islam, di Australia tidaklah demikian.

menghargai meskipun perbedaan menganga

Ketika berkunjung ke sekolah Islam di

di depan kita. Mengutip Al Farabi, seorang

Canberra, Fauza Masyhudi menulis bahwa

filsuf Muslim, Kumala mengatakan bahwa

di ibu kota Australia tersebut ia bertemu

semua

dengan

agama

memiliki

nilai-nilai

tenaga

pengajar

yang

bukan

kemanusiaan yang universal. Keyakinan

muslim. Akan tetapi, pengajar non-muslim

dan ketuhanan boleh berbeda-beda, tetapi

tidak

jika keyakinan itu dimaknai juga sebagai

melainkan

amal saleh maka tidak ada agama yang

Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-

memerintahkan

untuk

nilai Islam ke dalam mata pelajaran Islam

memerangi kelompok agama lain (Kumala,

menjadi hal penting menurut Masyhudi.

2015).

Dalam konteks ini, ia melihat bahwa dalam

pengikutnya

mengajar
mata

pelajaran

keagamaan,

pelajaran

umum.

Kekerasan atas nama agama yang

pendidikan Islam memiliki kecenderungan

terjadi sejatinya merupakan interpretasi

untuk melihat fenomena kealaman yang

agama yang egois dan bahkan salah.

tidak terlepas dari kacamata Islam. Dialog

Misalnya,

perlu

Masyhudi ketika itu mendapatkan fakta

memahami bahwa “Bagimu agamamu dan

bahwa pertimbangan menggunakan guru

bagiku agamaku” bukan hanya sekedar

non-muslim di sekolah Islam adalah

setiap

umat

Islam
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berdasarkan keyakinan warga Australia

plus status selfie itu sebenarnya wilayah

bahwa nilai-nilai kesopanan, kedisiplinan

private

yang ada dalam Islam juga dimiliki oleh

kerahasiaannnya. Di beberapa pesantren

orang Australia apa pun agamanya. Jadi

(Pondok

meskipun guru yang mengajar adalah non

misalnya),

seluruh

muslim mereka tetap menerapkan nilai-

membawa

handphone

nilai moral Australia yang sebenarnya

elektronika lainnya. Mereka diperbolehkan

sesuai dengan Islam. Sedangkan untuk mata

menggunakan internet tapi dijadwal pada

pelajaran agama Islam, di sekolah tersebut

jam-jam tertentu (Saifulloh, 2015).

diajarkan satu jam setiap hari. Pembelajaran
di

sekolah

ini

benar-benar

telah

yang

hendaknya

Modern

Darussalam

dijaga

Gontor

santri

dilarang

dan

alat-alat

Membandingkan Balcombe Gramar
School

dengan

pesantren,

menurut

memanfaatkan teknologi canggih, bahkan

Saifulloh pesantren merupakan salah satu

dimulai dari kindergarten (setingkat Taman

lembaga pendidikan asli Indonesia yang

Kanak-Kanak di Indonesia), mereka telah

tumbuh dan berkembangnya pesantren di

menggunakan teknologi canggih. Sehingga

Indonesia tidak berasal atau dipengaruhi

wajar saja, banyak siswa-siswa di sekolah

oleh model lembaga pendidikan lain dari

Islam tersebut meraih prestasi gemilang di

luar Indonesia. Oleh karena itu, ia dianggap

tingkat

sebagai salah satu indigenous educational

nasional

negara

Australia

(Masyhudi, 2016).

institution di Indonesia. Sebagai indigenous

Selain itu, Ahmad Saifulloh menulis
kesamaan

antara

Balcombe

educational institution yang sudah lahir

Grammar

jauh sebelum kemerdekaan Indonesia,

School dengan Pesantren Modern Gontor

pesantren telah memberikan sumbangsih

dimana para murid tidak dibolehkan

nyata dalam upaya merebut kemerdekaan

membawa handphone di sekolah. Dewasa

dari penjajah. Lebih dari itu, sejarah juga

ini, tulis Saifulloh, banyak anak murid yang

mencatat bahwa pesantren merupakan salah

suka selfie kemudian mengunggahnya di

satu lembaga pendidikan yang memiliki

media sosial seperti facebook, twitter,

independensi yang kuat (Saifulloh, 2015).

instagram, dan semacamnya. Mereka tidak

Said Muniruddin menulis bahwa hal

sadar bahwa ketika mengunggahnya di

menarik dari observasi sepintas terhadap

internet dan bisa dilihat oleh siapa saja,

King Khalid Islamic Collage of Victoria, di

kehidupan pribadi mereka sudah terbuka

Merlynton Secondary Campus -Bakers

secara nyata di ruang publik. Foto selfie

Road, adalah sistem pengajaran Islam

80
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interaktif antar guru dan murid. Diskusi dan

banyak

debat sesama warga kelas dominan sekali.

informasi tentang beberapa pandangan

Kebebasan berbicara dan berargumentasi

negatif tentang kenyataan buruk yang

sangat tinggi, sehingga pemahaman agama

terdapat dibanyak negara Muslim, terutama

yang dogmatis terhindari. Hal yang menarik

terkait hukum Islam di Afghanistan. Ia

adalah penjelasan dalam hubungan guru-

menjelaskan bahwa tidak ada pemahaman

murid diberikan langsung melalui dialog

yang tunggal tentang Islam. Tiap negara

antar murid. Interaksi positif antar remaja

punya interpretasi yang relatif berbeda

ini

tentang

berlangsung

dalam

suasana

persahabatan (Muniruddin, 2015).

mengklarifikasi

Islam

diterjemahkan

dan

yang

sesuai

memberi

kemudian

konteks

budaya

masing-masing. Akhirnya, setiap negara
Terorisme

yang mengusung Islam sebagai ideologi

Terorisme merupakan isu global di
seluruh dunia, termasuk Australia. Ahmad
Imam Mujadid Rais, pernah diwawancarai
oleh Radio ABC Australia dan ditanya
pendapatnya terkait terorisme. Menurut
Rais, terorisme bukanlah bagian dari Islam
dan tentu saja umat Islam dirugikan oleh aksiaksi pengeboman itu. Dalam kesempatan di
media Australia tersebut, Rais memperkenalkan
kegiatan remaja Muslim di Indonesia yang antikekerasan yang selama ini sering dikaitkan
dengan citra yang kurang baik pasca 9/11
Dalam

catatannya,

Said

akan menghasilkan syariah yang berbeda.
Karena

berbeda

pandangan

dalam

merumuskan aturan praktis syariah, maka
tidak usah heran Islam memilki banyak
kelompok/aliran yang berlainan. Namun,
sejauh

hukum

yang

dirumuskan

diartikulasikan dari semangat keadilan,
kebebasan, persaudaraan, dan kejujuran
semuanya merupakan Islam. Namun, jika
sudah berubah kepada pemaksaan yang
“mengkhawatirkan”, maka sulit disebut
sebagai Syariah Islam (Muniruddin, 2015).

Muniruddin

menulis bahwa semua tantangan yang

Islamophobia

dihadapi pasca 9/11 dan Bali Bombing,

Lanny Octavia menulis bahwa pasca

mendorong muslim di Australia untuk

9/11 dan Bom Bali, kabut Islamophobia pun

mengambil posisi “Public Role”, yaitu

semakin

membuka diri terhadap publik dalam

belahan dunia. Islam cenderung dipandang

diskursus-diskursus intelektual. Mengutip

sebagai entitas monolitik, dan secara

Abdullah Saeed, dalam salah satu diskusi,

prinsip dianggap berbeda dan bahkan

Muniruddin mengatakan bahwa Saeed

bertentangan dengan nilai-nilai modern
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tebal

menggelayuti

berbagai
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termasuk demokrasi dan liberalisme. Di sisi

Salah satunya adalah Maha Sukkar, polisi

lain,

menjangkiti

wanita yang mengenakan seragam berhijab

memandang

untuk pertama kalinya di wilayah Victoria.

terorisme sebagai bagian dari ‘konspirasi

Hal itu cukup menakjubkan mengingat

Zionis-Salibis’, yang dilakukan tidak hanya

penggunaan jilbab bagi polisi wanita baru

sekadar untuk meluluh-lantakkan maruah

disahkan sepuluh tahun kemudian di

Islam di mata dunia, namun sekaligus untuk

Indonesia,

memorak-porandakan sendi-sendi sosial-

terbesar dunia (Octavia, 2015).

virus

sebagian

xenophobia

kalangan

ekonomi-politik

yang

dunia

Islam.

memahami,

dan

kemudian saling menerima satu sama lain.
Disinilah

relevansi

dan

signifikansi

program pertukaran tokoh muda Indonesia-

Siti

Ketika berkunjung di Melbourne, ia
dengan cepat menghapus kesan bahwa
‘negara Barat’ hanya dihuni oleh orang
‘bule’ dan non-Muslim. Kenyataannya,
sekitar 100.000 dari total 500.000 warga
Muslim Australia tinggal di sini. Melbourne
begitu warna-warni dengan penghuni yang
berasal dari berbagai ras dan warna kulit:
Mongoloid,

Negroid

Rohmanati

Fitriani

menulis

bahwa dakwah seringkali diidentikkan
dengan kegiatan ceramah agama, kegiatan
ritual agama bersama (tabligh akbar,
istighotsah),

pengajian,

dan

kegiatan-

kegiatan sejenis. Saat bertemu dengan

Australia berada (Octavia, 2015).

Kaukasia,

Muslim

Peran Muslimah

perjumpaan langsung agar semua pihak
mengetahui,

mayoritas

Demi

menepis prasangka dan phobia, diperlukan

dapat

negara

dsb;

beragam etnis dan bahasa: Italia, India,
Arab, Cina dll; serta berbagai agama dan
keyakinan: Kristen, Buddha, Yahudi, Islam,
dst. Dengan penuh kebebasan dan percaya
diri, banyak di antaranya yang melenggang
di ruang publik dengan simbol-simbol
agama masing-masing termasuk hijab.

beberapa

lembaga

keagamaan

seperti

Australia Muslim Women Association
(AMWA), ia kemudian mulai berubah.
Ternyata, menurut Fitriani, dakwah di
Australia dilakukan dengan memberikan
pelayanan yang bervariasi bagi perempuan
dan

anak.

Penyediaan

shelter

bagi

perempuan yang mengalami kekerasan
merupakan salah satu bentuk pelayanannya.
Di lembaga AHWA, menurut Fitriani,
para pendamping membantu perempuan
yang mengalami kekerasan untuk berusaha
menemukan

dan

melakukan

alternatif

solusi bagi permasalahan yang dihadapi.
Yang menarik, proses pendampingannya
dilakukan dengan cara sederhana dan tidak
formal. Konseling dilakukan dengan cara
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berbincang-bincang pada saat memasak dan

Aborigin

melakukan aktfitas lain di shelter, bukan di

semenjak 50.000 tahun yang lalu dan saat

ruang konseling yang formal. Dalam proses

ini berjumlah kurang lebih 3% dari populasi

perbincangan antara pendamping dengan

penduduk Australia. Suku Koorie, bukanlah

perempuan

si

suku agraris. Mereka belum mengenal

penguatan-

sistem bercocok tanam, sehingga mereka

penguatan dan motivasi yang dilandasi

hidup berpindah-pindah. Biasanya daerah

ajaran-ajaran agama. Secara sederhana, bisa

di sekitar sungai atau sumber air menjadi

disebut

pilihan

korban

pendamping

kekerasan

memberikan

dengan

spiritual

ini,

konseling.

telah menetap di

mereka

karena

Australia

memudahkan

Suasanya konseling non-formal ini juga

mereka untuk berburu binatang seperti

bisa

kanguru,

membangun

kenyamanan

burung,

dan

ikan.

Untuk

perbincangan karena kesetaraan posisi

kebutuhan berburunya, mereka membuat

antara si pendamping dan yang didampingi

senjata yang terbuat dari kayu berupa

(Fitriani, 2015).

panah, pentungan, dan yang paling khas

Selain itu, di Muslimah Australia juga

adalah

boomerang.

Meskipun

hidup

memiliki lembaga AWMCHR yang berdiri

nomaden, suku Koorie selalu hidup selaras

pada 1991 dengan nama Women’s Welfare

dengan alam. Sebagai contoh adalah

Council of Victoria, yang didirikan oleh wanita

mereka tidak mengambil dari alam lebih

muslim untuk para wanita muslim. Lembaga

dari yang mereka butuhkan .Mereka hanya

tersebut didirikan dengan pemikiran untuk

berburu

meningkatkan status para muslimah, mereka

kesenangan.

haruslah memiliki kapasitas yang dibangun

manfaat dari pohon dengan cara yang

oleh organisasi. Pada April 2011, lembaga ini

sangat bijak. Meskipun kayu menjadi salah

berganti nama dengan Australian Muslim

satu kebutuhan pokok untuk suku Koorie

Women’s

Rights

karena dibutuhkan untuk membuat rumah,

(AWMCHR) sebagai lembaga yang membela

perapian, senjata, dan perahu, namun

hak asasi para muslimah di Australia.

Koorie tidak pernah menebang pohon

Centre

for

Human

apalagi
Harmoni dengan Alam dan Suku Asli
Sari Wulandari menulis, terkait suku
Koorie yang merupakan sebutan untuk suku
Aborigin yang tinggal di daerah New South

untuk

makan,

Mereka

membakar

bukan

juga

untuk

mengambil

hutan.

Jika

membutuhkan kayu atau ranting mereka
akan mengambil dari dahan dan ranting
yang jatuh tertiup angin atau pohon yang
tumbang. Apa yang diberikan alam, itulah

Wales dan Victoria. Menurut sejarah, suku
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yang

mereka

manfaatkan.

Sehingga

lingkungan

adalah

simbiosis itu pun tidak bertepuk sebelah

Aborigin

tangan, alam tidak pernah memberikan

Dibandingkan

mudharat

konvensional

kepada

mereka

(Wulandari,

2015).

mengatasi

cara

masyarakat

kebakaran

dengan
yang

lahan.

cara-cara

dilakukan

oleh

pemerintah Australia dalam menanggulangi

Mohammad Hasan Basri menulis

kebakaran lahan dan hutan. Teknik yang

pendapatnya terkait suku asli di Australia.

dilakukan oleh Suku Aborigin ternyata

Pertama, dalam konteks kearifan lokal

lebih

(local wisdom) dan budaya lokal (local

masalah kebakaran di musim panas (Basri,

culture), secara budaya nilai-nilai dan ritual

2015).

efektif

dan

berhasil

mengatasi

yang dipertahankan oleh Suku Aborigin
merupakan contoh dari kekuatan tradisi di
abad Modern yang seringkali diabaikan dan
dipinggirkan
penyintas

namun

(surviver)

mampu
di

menjadi

tengah badai

tergerusnya nilai-nilai kearifan. Apa yang
seringkali dianggap ketinggalan zaman atau
bahkan diklaim sebagai primitif oleh
masyarakat

modern,

ternyata

“lebih

modern”, seperti yang dilakukan oleh
komunitas Aborigin di Melbourne yang
mampu

berkontribusi

positif

kepada

masyarakat dalam menyelematkan jiwa dan
mental

para

pencandu

narkoba.

Di

Indonesia, menurut Basri, peran yang sama
yang telah dilakukan oleh almarhum Abah
Anom di Pondok Pesantren Suryalaya
melalui pendekatan dzikir dan nilai-nilai
sufistik mampu menyelamatkan generasi
muda

dari

ketergantungan

obat

dan

narkoba. Kearifan lain yang saat ini menjadi
perbincangan hangat di kalangan aktivis

Harmoni Keberagaman
Deni Wahyudi Kurniawan menulis
bahwa salah satu faktor mengapa Australia
menjadi

negeri

yang

masyarakatnya

beragam adalah karena Australia dianggap
sebagai tanah harapan (Land of Hope).
Australia adalah wilayah dimana bangsa
Inggris untuk pertama kali datang kesana
untuk mencari kehidupan baru yang lebih
baik. Kemudian ini diikuti oleh etnis-etnis
bangsa lain yang mengaggap Australia
sebagai bumi yang tempat yang tepat untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Sehingga berbondong-bondong berbagai
bangsa menuju ke tempat ini.Ini pula yang
melatarbelakangi

keterbukaan

mereka

terhadap para pendatang. Setelah perang
dunia II Australia memiliki program
imigrasi

secara

formal

yang

telah

mendatangkan 6 juta migran ke Australia.
Sejak itu, orang dari sekitar 200 negara
yang berbeda telah menjadikan Australia
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sebagai

kampung

halamannya

sendiri

(Kurniawan, 2015).
Sementara

merupakan negeri luas yang penduduknya
Surahman

masih sedikit sehingga negeri itu menerima

menulis bahwa keragaman warga Australia

pendatang/imigran dari berbagai pelosok

masih tetapi menjaga kultur bangsa asalnya.

dunia. Kaum imigran yang datang ke

Misalnya mereka yang merupakan imigran

Australia secara garis besar memiliki dua

dari Turki, mereka masih tetap memelihara

klasifikasi. Pertama, kelompok imigran

adat dan menggunakan bahasa Turki di

yang datang dengan niat untuk mencari

rumahnya

Menurut

kesejahteraan atau motif ekonomi lainnya

Surahman, adalah benar jika ada yang

seperti komunitas Cina yang datang pada

mengatakan bahwa jika ingin mengetahui

saat kejayaan tambang emas pada abad ke-

budaya negara-negara di dunia cukup

19, komunitas muslim Afghanistan yang

datang ke Australia. Australia memiliki

bekerja

penduduk yang berasal dari Inggris, Cina,

Australia dengan menggunakan unta, dan

Selandia Baru, India, Afrika Selatan,

komunitas Italia yang datang untuk bertani

Filipina, Sudan, Iraq, Vietnam, Malaysia,

dan berkebun. Klasifikasi kedua, kelompok

Sri Lanka, Amerika Serikat, Korea Selatan,

imigran

Fiji, Indonesia, Libanon, Turki, Afganistan,

peperangan

Taiwan, Pakistan, Thailand, dan lain-lain.

Beberapa negara tersebut seperti komunitas

Untuk menciptakan harmoni di antara

Jerman yang merupakan korban perang

warga Australia yang memiliki beragam

dunia pertama, komunitas Yahudi Eropa

latar belakang ini, pemerintah Australia

yang mengungsi ke Australia akibat diburu

melakukan beberapa usaha (policy). Di

oleh NAZI Jerman, masyarakat Lebanon,

antara

dengan

Rohingya, dan Vietnam. Setiap komunitas

menyediakan sekolah khusus bagi mereka

ini masih memelihara identitasnya yang

yang baru datang di Australia (new arrival).

dapat disaksikan dari restoran-restoran khas

Di sekolah ini mereka dididik untuk bisa

negara leluhur seperti Cina, Vietnam,

berbahasa Inggris, bisa beradaptasi dengan

Thailand, Malaysia, Meksiko, Maroko,

lingkungan dan dunia kerja, serta belajar

Indonesia, Libanon, Turki, Mediterania,

menjadi warga Australia yang baik.

dan lain sebagainya (Rohman, 2015).

usaha

itu,

memang dimungkinkan karena Australia

Cucu

masing-masing.

tersebut

adalah

Senada dengan itu, Rohman menulis
bahwa Australia sangat plural. Hal ini
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untuk

yang
di

membuka

pedalaman

merupakan
negeri

korban

kelahirannya.

Peserta MEP lainnya, Ridwan AlMakassary

menyandingkan

sejumlah
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persamaan antara Papua dan Australia,

Afghanistan dan India yang membuka

secara khusus warga Muslim Papua dan

wilayah-wilayah tak bertuan. Ketiga, untuk

Muslim Australia. Pertama, secara historis,

beberapa derajat, kota Jayapura dan kota-

Pulau Papua dan Australia awalnya adalah

kota utama di Australia (Canberra, Sydney

satu wilayah yang satu sebelum terpisah

dan Melbourne) merupakan kota yang

karena benturan, gempa bumi dan banyak

terbuka dan menawarkan praktik toleransi

guncangan hebat pada ribuan tahun lampau.

dan kerukunan. Hal yang sama juga

Karenanya, tidak mengherankan terdapat

ditemukan di kota-kota Papua, khususnya

kesamaan binatang, tumbuhan dan landskap

di kota Jayapura yang menuju kota pluralis,

wilayah antara kedua wilayah tersebut. Hal

dengan semboyan Hen Tecahi Yoo Onomi

tersebut

T’mar Ni Hanased (satu hati membangun

semakin

dikukuhkan

karena

keduanya dari segi jarak lebih dekat satu

kota untuk kemuliaan Tuhan).

sama lain ketimbang ke Jakarta. Kedua,
kedua wilayah memiliki kesamaan di mana
Islam merupakan minoritas. Meskipun,
untuk kasus Papua, Islam lebih dulu
menjejak wilayah yang dijuluki the golden
Island pada abad ke-16 M oleh Kerajaan
Bacan dan Tidore. Sementara Kristen baru
masuk melalui dua penginjil dari Jerman
Rasul

Ottow

Mansinam

dan

Gessler

Manokwari,

di

Pulau

diantar

orang

suruhan Kerajaan Tidore yang beragama
Islam pada 5 Februari 1855. Tanggal
tersebut kini diperingati sebagai hari
pekabaran Injil atau hari Papua Tanah
Damai. Ini adalah legacy bahwa Islam dan
Kristen telah menunjukkan kebersamaan
yang padu

untuk sama-sama mengawal

Papua sebagai pusat peradaban. Sementara
untuk Australia, sejarah panjang Islam telah
ditorehkan olah Muslim Cameleers dari
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Perspektif Antropologi Kognitif
Sebelum menjelaskan kaitan program
MEP dengan antropologi kognitif, penulis
menjelaskan konsep antropologi kognitif.
Menurut D’Andrade, antropologi kognitif
adalah kajian tentang hubungan antara
masyarakat manusia dengan pemikiran
manusia.

Seorang

antropolog

kognitif

meneliti bagaimana manusia dari berbagai
kebudayaan

menggunakan

pemikiran

mereka dalam kehidupan sehari-hari, cara
mereka

mengorganisir

dan

mengelola

pemikirannya, dan menjadikan pemikiran
sebagai bagian dari tradisi budaya mereka
(Trajtelova, 2013).
Selain itu, perspektif Antropologi
kognitif dalam tulisan ini juga mengikut
pada pendapat Goodenough yang melihat
kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas
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segala sesuatu yang harus diketahui atau

publik. Menurut Geertz, simbol dan makna

dipercayai

bersifat umum, bukanlah pribadi (Keesing,

seseorang

agar

dia

dapat

berperilaku dalam cara yang dapat diterima

1974).

oleh anggota-anggota masyarakat tersebut.

Kegiatan Muslim Exchange Program

Menurut Goodenough, budaya bukanlah

(MEP) yang dijalani oleh peserta asal

suatu fenomena material: dia tidak berdiri

Indonesia menarik untuk dilihat dalam

atas benda-benda, manusia, tingkah laku

perspektif antropologi kognitif. Dalam

atau emosi-emosi. Budaya lebih merupakan

pandangan

organisasi dari hal-hal tersebut. Budaya

kebudayaan

adalah bentuk hal-hal yang ada dalam

kaitannya

pikiran (mind) manusia, model-model yang

kebudayaan

dipunyai

manusia

Antropologi
manusia
dengan
dan

kognitif,

dapat
dengan

dilihat
bahasa,

kognisi

manusia.

untuk

menerima,

Perspektif ini dikembangkan oleh Ward H.

dan

kemudian

Goodenough melihat bagaimana manusia

menafsirkan fenomena material (Keesing,

memandang benda, persepsi, kejadian dan

1974).

makna dari dunianya sendiri. Dalam kajian

menghubungkan,

Goodenough
pandangan
kebudayaan

mempertentangkan

ideasionalnya
dengan

tentang

pandangan

yang

Antropologi kognitif, salah satu hal penting
yang dibahas adalah soal bahasa. Bahasa
dianggap

sebagai

bahan

mentah

digunakan oleh mazhab adapsionis yang

kebudayaan. Artinya, kemunculah tiap

melihat kebudayaan sebagai sebuah pola

kebudayaan material dalam kehidupan

kehidupan dalam suatu komunitas yang

manusia didahului oleh lahirnya persepsi,

kegiatannya terjadi berulang. Menurutnya,

naluri, pikiran manusia yang dapat dilihat

budaya secara epistemologis berada dalam

dari

alam yang sama dengan bahasa sebagai

kebudayaan juga dapat dilihat dalam

aturan-aturan ideasional yang berada di luar

perspektif kognisi manusia. Artinya seluruh

bidang yang dapat diamati dan diraba.

kebudayaan

Pendekatan

manusia pada dasarnya hanyalah akibat dari

Goodenough

ini

berbeda

bahasa

dengan pandangan Geertz yang melihat

kemampuan

bahwa makna budaya tidaklah berada

berkreasi.

mereka.

material

pikiran

yang

Selanjutnya,

dihasilkan

manusia

dalam

dalam tiap kepala individu, akan tetapi

Antropologi kognitif melihat bahwa

makna tersebut dimiliki bersama oleh

apa yang dilakukan oleh peserta MEP di

anggota masyarakat sebagai kenyataan

Australia dapat dilihat dalam pandangan
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sebagai

berikut.

sebelum

mereka mendapatkan fakta bahwa muslim

berangkat ke Australia, para peserta MEP

Australia mengadapinya dengan berbagai

Indonesia

variasi

telah

Pertama,

memiliki

pandangan

lewat

media

massa

tersendiri terkait bahasa, budaya, dan

Australian Muslim News

kepribadian

secara

Australian Islamic Review di Adelaide,

simbolik. Secara simbolik, hal-hal seperti

Crescent di Brisbane, Azan Newsletter di

foto, gambar, suara, gerakan, adalah bagian

Northern Territory, dan juga beberapa

dari sarana yang memiliki makna (Elle,

stasiun televisi (Saeed, 2003: 196).

orang

Australia

di

seperti
Sydney,

2007: 55). Ketika mereka tiba di Australia,

Ketiga, ketika para peserta kembali ke

beberapa orang ada yang melihat perbedaan

Indonesia, mereka mendapatkan pandangan

antara persepsi waktu di Indonesia dengan

baru berdasarkan pengalaman dua minggu

fakta ketika telah di Australia. Akhirnya,

di Australia. Pandangan baru tersebut

terjadi refleksi dalam diri peserta, disertai

terlihat dari tulisan-tulisan mereka yang

dengan diskusi-diskusi bersama orang

dipublikasikan di website, media sosial,

Australia yang melahirkan pandangan baru.

atau dalam diskusi-diskusi dengan orang

Tak jarang peserta mengatakan bahwa

lain. Sebagai contoh, pandangan terhadap

persepsi mereka terkait Australia berubah

Yahudi awalnya sangat ketat bahwa orang

ketika telah berkunjung ke sana.

Yahudi memiliki rencana jahat kepada

Kedua, fakta karakter dan budaya

orang Islam. Pandangan ini mainstream di

Australia yang dilihat oleh peserta MEP

kalangan Islam Indonesia. Akan tetapi,

Indonesia menjadi fakta menarik untuk

ketika peserta bertemu dan berdiskusi

didiskusikan. Paling tidak, para peserta

dengan beberapa anak muda Yahudi

mendiskusikan

dengan

Orthodox, mereka mendapatkan kesan

teman-teman mereka (4 orang lainnya per

bahwa tidak semua Yahudi memiliki niat

angkatan),

yang

tidak baik kepada Islam. Yahudi yang

merupakan orang Australia asli, dan juga

mereka temui di Australia cinta damai,

diskusi bersama para tokoh masyarakat

bahkan pada kebijakan tertentu mereka

dalam pertemuan baik pagi, siang, dan

tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh

malam. Diskusi-diskusi ini memperkaya

Pemerintah Israel seperti penyerangan

pandangan peserta terkait isu-isu tertentu

kepada warga Gaza di Palestina. Raphael,

yang

seorang Yahudi Orthodox misalnya, bahkan

fakta

dengan

menarik.

tersebut

pemandu

Dalam

menghadapi

prasangka dan islamophobia misalnya,
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menyerukan perdamaian antara Palestina

mereka

dan Israel.

Australia baik dari segi bahasa dan

Dalam

kajian

alami

ketika

berkunjung

ke

Antropologi,

kebudayaan secara umum menjadi persepsi

pendekatan kognitif memang belakangan

budaya dalam kepala mereka masing-

terus

masing.

mengalami

perubahan

karena

Jika

sebelumnya,

pandangan

kompleksitas masyarakat. Akan tetapi,

negatif kepada Australia ada dalam kognisi,

dalam konteks persepsi yang ada dalam tiap

akan tetapi ketika telah bergaul peserta

orang peserta MEP asal Indonesia terhadap

mendapatkan kesan bahwa orang Australia

narasi besar yang mereka diskusikan selama

juga ramah dah toleran kepada Islam. Fakta

dua minggu di Australia, cukup relevan

berkembangnya Islam di Australia menjadi

untuk mengaitkan fenomena itu dengan

bukti bahwa Islam adalah agama yang

teori kognitif. Tiap orang dalam perspektif

diterima oleh konstitusi Australia. Ada pun

kognitif memiliki tafsiran budaya masing-

soal kekerasan yang dilakukan oleh oknum

masing, dan tulisan para peserta MEP

beragama Islam merupakan sebuah kasus

Indonesia

dari

yang bisa terjadi pada semua warga negara

persepsi invididu mereka. Artinya, tafsiran

(apa pun agamanya). Olehnya itu maka

budaya mereka terhadap Australia masing-

pendekatan

masing berada dalam kepala mereka

dalam hal radikalisme, atau terorisme.

tidak

bisa

dilepaskan

berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar,

hukum

Perubahan

negara

ditegakkan

kebudayaan

dalam

diskusikan, dan rasakan selama kunjungan

kegiatan MEP ini lebih banyak terjadi pada

ke Australia.

kognisi peserta. Artinya, dengan persepsi
awal yang dibawa dari Indonesia, yang
kemudian bertemu dengan fakta lapangan,

KESIMPULAN
Berdasarkan paparan
dikemukakan
menyimpulkan

yang telah

menjadikan peserta Indonesia memahami

peneliti

bahwa Australia adalah negara yang

sebelumnya,
bahwa

pengalaman

majemuk,

toleran,

dan

menghormati

perjalanan peserta MEP ke Australia

keragaman yang ada berdasarkan konstitusi

memiliki andil yang signifikan dalam

dan nilai-nilai Australia. Para peserta MEP

membentuk perubahan persepsi peserta

dapat disebut sebagai ‘jembatan satu jari’

MEP Indonesia dari sekedar persepsi

(sebagai penganut tauhid yang disimbolkan

menjadi

dengan

pengetahuan

kognitif.

Dalam

konteks Antropologi kognitif, apa yang
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satu

jari)

menjadi

jembatan

penghubung untuk kepentingan Indonesia
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dan Australia yang damai dan saling
bekerjasama. Penelitian singkat penulis
berdasarkan naskah-naskah tulisan para
peserta, walaupun tentu saja ini sekedar
penelitian

pembuka

yang

sederhana,

membuktikan bahwa secara umum peserta
mendapatkan manfaat dari kegiatan MEP
dan

mereka

aktif

dalam

kampanye

toleransi, Islam yang terbuka, damai, dan
dialogis.
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