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Oleh : Gunawan Budi Susanto 

SETENGAH tahun terakhir ini saya melihat kecenderungan mencemaskan di 

desa saya, Patemon, Gunungpati, Semarang. Ya, bagi saya, sungguh 
mencemaskan melihat beberapa pekuburan desa kini dipasangi papan nama 
bertuliskan "Pekuburan Muslim". 

Padahal, setahu saya, semua pekuburan itu semula pekuburan umum. Jadi, 
sebenarnya siapa pun warga desa yang meninggal dunia, sepanjang memiliki 
kartu penduduk di desa saya, apa pun agamanya - meski secara tradisional 
seratus persen penduduk muslim - berhak dimakamkan di pekuburan itu. 

Kini, setelah dipasangi papan nama bercat hijau bertulisan putih seperti "Pekuburan Muslim 
Sedondo", "Pekuburan Muslim Sikentheng", atau "Pekuburan Muslim Siwaru", bukankah berarti 
pekuburan itu cuma diperuntukkan jenazah yang semasa hidup beragama Islam? Bukankah 
pendakuan sebagai "pekuburan muslim" oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Patemon, 
salah satu organisasi sosial keagamaan di desa saya, itu merupakan "privatisasi" ruang publik 
secara sepihak? Bukankah tindakan itu merupakan "pendudukan ilegal", meski mungkin sebenarnya 
dimaksudkan sebagai peneguh atas kenyataan objektif? 

Jadi, kini, jika ada warga desa bukan muslim meninggal dunia, sekalipun cuma seorang, dia tak 
berhak dimakamkan di pekuburan itu? Apakah itu bukan penghilangan hak asasi secara semena-
mena? Apakah pendakuan secara sepihak itu tak bertentangan dengan nilai keadilan dan 
kesamarataan setiap warga negara di mata hukum, baik dalam perspektif keduniawian (negara) 
maupun keilahian (agama)? 

Siapa berhak mendaku suatu ruang publik, sekalipun berada di kawasan homogen dari sisi 
kepemelukan agama, sebagai wilayah eksklusif? Padahal, bukankah ruang publik itu sesungguh 
benar milik publik? 

Apakah lantaran penduduk di sebuah desa secara statistik seratus persen beragama Islam, lantas 
sebuah organisasi sosial keagamaan yang mempunyai anggota mayoritas di desa itu serta merta 
berhak mendaku pekuburan sebagai ruang publik menjadi milik "eksklusif" mereka? Bagaimana 

dengan hak penduduk lain, yang meski beragama Islam, berasal dari atau anggota organisasi sosial 
keagamaan berbeda, Muhammadiyah misalnya? Bukankah pendakuan sepihak itu bisa memicu 
langkah serupa dari organisasi sosial keagamaan lain di kawasan yang secara "kultural" menjadi 
wilayah mereka? 
Jika pendakuan itu meluas, baik dari sisi kewilayahan maupun dari sisi keberagaman jenis ruang 
publik, baik secara fisik, sosial, ekonomis, politis, maupun kultural, sejatinya sama sebangun 
dengan pendakuan bahwa sesungguh benar Indonesia ini adalah "pekuburan muslim" belaka? 

SAYA gelisah, resah, lantaran tak segera menemukan jawaban. Ah, jangan-jangan, di kampung 
kawasan tempat tinggal saya, pendakuan itu pun telah terjadi? Tanpa pikir panjang, saya segera 
memacu sepeda motor menuju ke pekuburan di bagian utara perkampungan. Ya, saya harus 
segera mengecek karena, siapa tahu, pekuburan itu pun sudah dipasangi papan nama "pekuburan 
muslim". Meski, sebenarnya saya tak perlu khawatir tidak diperbolehkan dikubur di pemakaman itu. 
Bukankah, meski cuma secara statistik, saya pun beragama Islam? 

Namun, bagaimana jika kelak, misalnya, ada anak saya yang memilih menjadi nonmuslim? Atau, 
bagaimana jika suatu hari ada penduduk pendatang seperti saya yang bukan pemeluk teguh agama 
Islam? Di mana mereka boleh dimakamkan di kampung kami? 



Alhamdulillah. Tak ada papan nama apa pun, seperti semula sejak saya menjadi penduduk baru 
Gebyog hampir dua tahun lalu, di pekuburan itu. Ya, pekuburan itu tetaplah pekuburan umum, 
meski seratus persen penduduk Gebyog - sebagian masuk wilayah Kelurahan Patemon dan 
sebagian wilayah Kelurahan Ngijo - muslim. 
Namun, saya tetap gelisah, tetap resah. Karena siapa bisa menjamin, entah besok atau lusa, 
pekuburan itu tiba-tiba menjadi "pekuburan muslim"? Meski, selama (dan sampai saat) ini 
"penghuni" kuburan itu, dulu, semasa hidup, toh seratus persen memang muslim. Jadi, 
sebenarnya, pekuburan itu sudah menjadi pekuburan muslim, bukan? Namun, persoalannya bukan 
sekadar yang terpampang secara kasatmata, to? 

SEPULANG dari makam saya bergegas menemui Pak Pi, Ketua RT 2 RW 3 Kelurahan Ngijo. Kepada 
dialah saya, sebagai warga pendatang, acap kali bertanya tentang banyak hal mengenai seluk-
beluk ke-Gebyog-an. 

"Tak perlu khawatir, Pak Gun, rapat warga telah memutuskan siapa pun warga Gebyog yang 
meninggal dunia, apa pun agamanya, berhak dimakamkan di pekuburan itu. Tak ada perbedaan 
atau pembedaan apa pun, kecuali pada tata cara penguburan yang tentu disesuaikan dengan 
agama dan kepercayaan masing-masing. Pekuburan itu tetap pekuburan umum yang terbuka bagi 
siapa saja," jawab Pak Pi seraya tersenyum. "Apakah Pak Gun ingin segera dimakamkan?" 

Saya tak menanggapi gurauan itu. Sebab, pikiran dan perasaan saya belum sepenuhnya yakin, 
belum sepenuhnya percaya, mendengar pernyataan dia. "Namun, kenapa muncul pendakuan 
semacam itu?" 

"Saya pun tak sepenuhnya tahu, Pak. Di kawasan lain Kelurahan Ngijo pun muncul penyikapan 
yang berbeda. Ada yang memberlakukan semacam garis demarkasi. Jadi, di sebuah makam ada 
bagian khusus bagi penduduk bukan muslim, sedangkan bagian yang lebih luas diperuntukkan 
penduduk muslim. Namun itu tetap satu pekuburan, bukan dua pekuburan jadi satu," sahut Pak Pi. 

Saya terdiam. Kenapa penyikapan warga Gebyog berbeda? Bukankah secara kultural, seluruh 
warga, baik penduduk Kelurahan Patemon maupun Ngijo, "berafiliasi" ke NU? Kearifan macam apa 
sebenarnya yang membuat warga dukuh ini tak gampang terseret "arus besar" yang sedang 
melanda kawasan ini? 

"Pak Gun, siapa sih kita sehingga berani sok kuasa mendaku kepemilikan setumpak tanah secara 
eksklusif, padahal sesungguhnya tanah itu milik Tuhan? Apakah klaim kemusliman itu identik 
dengan kebenaran, identik dengan keadilan, bagi setiap makhluk Tuhan? Kesadaran itulah yang 
mendasari keputusan kami untuk tak memonopoli pekuburan itu sebagai ‘pekuburan muslim'. 
Setiap orang, apa pun agama dan keyakinannya, berhak dimakamkan di sana, sepanjang dia warga 
Gebyog," ujar Pak Pi, mendusinkan saya dari ketermanguan. 

Namun, sungguh, saya belum sepenuhnya terbebas dari kegelisahan. Saya membayangkan, sejak 
hari ini akan banyak orang sibuk mencari-cari kemungkinan di mana kelak dikuburkan. Ya, di 
pekuburan (bukan) muslim mana di seantero desa, di pojok-pojok kota, di seluruh wilayah 
Indonesia, saya kelak boleh dan bisa dikuburkan? Tak pelak, ke mana pun pergi, setiap kali 
melewati pekuburan, saya selalu mencari-cari papan nama yang terpampang. Ya, siapa tahu 
pekuburan-pekuburan itu telah berganti papan nama menjadi pekuburan muslim, pekuburan bukan 
muslim, pekuburan muslim dan bukan muslim, pekuburan.... 

Kenapa kehidupan sosial kemasyarakatan kita berkembang sedemikian menyerikan, sehingga 
bahkan hak si mati untuk dikuburkan di tanah (milik) Tuhan pun diperebutkan? 

"GEJALA amat memprihatinkan itu muncul akibat tingkat penghayatan keberagamaan kita baru 
pada tataran kulit. Belum meretas jalan makrifat, belum menyentuh hakikat," ujar Maman 
Suparman ketika saya membeberkan pangkal kegelisahan yang menggerumiti benak itu kepada 
"seniman edan" yang baru saja berpameran lukisan kaligrafi di kompleks pelacuran Sunan Kuning 
(SK), Semarang. 



Benarkah? Sesederhana itu? Setelah beratus tahun kita mengenal agama dan masa demi masa 
terlewatkan? 

"Ya, kebodohan, kecupetan rasa dan berpikir, bersifat laten, bukan? Jadi, rasanya sampai kapan 
pun akan selalu ada orang-orang yang menghayati keberagamaan pada tataran formalistik. Celaka, 
merekalah justru yang acap kali bersikap atau merasa paling benar, paling berhak menentukan 
ukuran apa-apa dan siapa saja yang menyeleweng dari ketentuan Tuhan. Mereka mengklaim diri 
sebagai ‘pemegang otoritas kebenaran tunggal', yang berhak memberikan hukuman, yang berhak 
menegakkan ‘nilai-nilai keadilan'," sambungnya. 

Saya terdiam. Namun, diam-diam kecemasan yang menggerumiti benak saya belum juga 
menghilang. Bahkan muncul rasa nyeri yang menikam-nikam. (*) 
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