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Bongso Moro di Mindonoo:
Roh lslam Melayu di .lasad Pinay

l-lamprr semua ord[g lndonesia yanq per
I lnah ke Ph,lipp,na, utimanva ke Min-
danao, Philippina Selatan, hampir pasriakan
disangka sebagai orang Philippina. Lalu akan
diajakberbicara dalanr bahasa setempa! apal
kah Iagalog (Philippino) ardupun Vjsayan.
Sama halnya dengan oranq philippina yang
ke lndonesia. Kendati bertahan mati-matian
mengaku sebagaiorang Philippina, terap saja
orang lndonesia tak akan percaya. ,You are a
hundrcd percent Filipino," ujarRuhy, rekan Fili-
pino penulis di Davdo, Mindanao. You look
like Pinoyl uiarMe 6sa,.el.an Fr]p no ainydng
tinqqaldiMrnila.

Memang, penduduk Philippina Selatan,
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sep€di halnya warqa Thailand Selatan, reba-
gian Malaysiadan Sinqapura, 8runet DniUssa,
lam, serta sebagian penduduk tndonpsia, bera-
sal dari rumpun yang sama yaltu Ausrronc'lao/
Malayo Polynesian. Maka, (ak hcron n)onriliki
kesamaan chi-ciri fisik dan b0hasn (?lroli
nguistik) yang hampir sama, Dalnm bahasa
Tagaiog (Filipino) yang kl mani dl bahasa
nasional Philippnra, lcrdap,rt koring lebih
5000 kata-kata yang h mpir s,xna dengan
bahasa Melayu (lndoncsi,, walau kadang

. artinya berbeda, sepo(i: r)irrtu, kanan, murah.
mahal, guntinq, an.rk, bdiai, .ku (ako), kira,
Tuhan, Raja, bichar., oranqkaya, sultan, dan
hitungan angka ( I sa mpai I 0 yang amat mirjp

ll I'lo. 37 Suflter Agung
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gan bahasa lndonesia, lawa, dan Sunda
,liqur.
Ke$maan inr iemalin kental ketika lebe-
n mereka sama-sama beiagama hlam.
ka Muslim Melayu lndonesia, Malaysia, si
pura, Thailand Selatan, Brunei dan Philap-

1 berkumpul bersama-sama, katakanlah
ka ibadah haji di tanah suci, maka kk ada
q dapatmemastikan asal kewaGanegaraan
€ka. Selain, ketika mereka mulai berbicara
lunya.
Eatas negara memang tidak sama dengan
m kultural. MuslimNusantara boleh berbe
kewarganegaraan, namun secara budaya
ris sama. Di pusat souvenir Aldevinco,
ao City misalnya, mudah dijumpai muslr-
h Mindanao yang beriualan disana. Di
ara barans'barang yang diiual adalah
rng Samarinda dan batil asli Solo drn
alonqan. "Saya serinq perq' l.e Tanah AbJng

arta dan juga ke Bangkok untuk bcrhclnn'
)arang-barang kebutuhan Muslinr," uinr
inah, salah seorang pedagang di Aldevirr(o.

a dan Siapa Bangsamoro
Salah lu bair dalam bukunya 8ar\qnnnori) l

lation Undn Endless Tyranny (l 999) nxl'y.
:kan bahwa istilah Moro atau Banqsarrviro

("banqsa" dirini m€miliki a(i yanq sama
denqa-n "banqsa" dalam bahasa lndonesia)
adalah istilah yang berasal dari peniaiah
spanyol (spaniards). sama halnya dengan
sebutan etnis lain di Philippina seperti 'lndio"
dan "Filipino". Kata'Moro' sendni diadopsi
dari bangsa Mauri atau Mauritania di Afrika
yang kemudianiuga dikenakan lcpada bangsa

Berbers diAfrika Utara dan iuga kepada kaum
muslimin yang datang dan menaklukkan
spanyol berabad-abad sihm. Maka, istilah
Moro akhnnya tidak meruiuk kepada kelom-
pok etnk, rat waktu dan geografis tertentu,
namun lebih merujuk kepada kelompok or-
ang yang berafiliasi kepada agama tertentu,
dalam hal ini adalah lslam. Secara afialiasi
leagamaan, hamprrseratuspe6enpenduduL
Eangsamoro adalah beragama lslam, dengan
model keislaman yanq kurang lebih 5ama
dengan p€ndudukAsia Tenggara yang lain.

Mudim di Philippina tediri atas l3 kelom_
pok etnolinquistik, masing masing kanun,
Magindanaon, Maranao, Tao-Sug, Sama,
Yakan, lama Mapun, Ka'agan, Kalibugan,
sangrl, Molboq, Palawani and Badiao. Adapula
muslim d' kalanqan pendudul pribumi (in-

drqenous people) Mindanao sep€rti Teduray,
M;nobo, Bla-an, Hqaonon, subanen, T'boli,

lndonesia, t€patnyd warqa Minangl€bau,
Malassar dan Ternate patut berbangga.
Penvebaran lrlam di Mindanao tal lepas dari
p€r;n pendakwah Minanqkabau masa tilam.
Salah lubair (1999) menyebutkan seiarah

keislaman Banqsamoro beralar s€iat tahun
13lO M denqan ditemukannya nitan seorang
pemimpin dan pendakwah lslam generasiawal

di Mindanao.
Penyebaran lslam di Sulu dan Mindanao

diyakini berasal da para pedaqang/ 9Lrru-guru
d;n sufik€t'rrunan Arabyanq bedayar hingga

ke Sulu dan Mindanao (hampir sama dengan
model mnvebaran lslamd lndonesia). Mereka

[emu;ia; menoislamkan dan menikahi
pendudut setempat. Matd peftama di Phil

ippines tercatat berada d Tubig-lndangan di
Pulau Simunul. Didiri[anoleh Mathdum Karim

alias Sharif Awliya, keturunan Arab, sekitar

tahun 1380. Berikutnya para musafk keturu_

nan Arab secara be urut-turut membangun
kesultanan Sulu pada I190, dan hesultanan

Maquindanao dan Buayan pada alhir abad ke

15
Abhoud Syed M Linqqa (2004) menvebut-

kan bahwa Sultan pertama Sulu (Paduka

Mahasari Maulanaal-SultanSharif ul-Hashim)

vanq memenntah tahun 1450 1480 adalah

i:erial dan Sumatra. sultan ini menikah de-

nqan putn Raiah Baquinda yang berasal dari

Minanqkabau ('Menanglabaw' dalam irtilah
di Mindanao). Di Mindanao, Sharif Muham-
mad Kabunqsuwan, pendiri kesultanan
Maquindanao trba di Mindanao pada 1515.

Ava-hnva berasaldar A,ab dan ibunva adalah

teluarqa kesultanan tohor (kini bagian dari

Mab6a). Semenlara itu, SulLan sulu ke 7

mem,liki darah Bruner {kini Brunei Darus'

Kesultanan Makassar dan Ternate masa

silam pun turut memarnkan peranan p€nting
dr Mindanao. Keti(a Cubernur spanvol
Corcuera menyerbu Sulu pada 1638, Raiah

Bonosu. Sultan Sulu, mendapat bantuan dari
para praiurit Makassar. Sementara itu, kesul'

Lanan Ternate terap membantu Sultan Buisan

di Maquindanao dalam perangnya melawan

kolonial Spanyol (Lingga, 2004).
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dan lain-lain. Selain itu
penduduk Muslim iuga
dapat dik€temukan di tuzon
maupun Visayas kendati
tidakdalam jumlah yang
signilikan. Muslim yang
mendiami Mindanao, pulau
Basilan, Palawan, Sulu dan
kepulauan Tawi-Tawi kemu-
dian disebut sebagai Bangsa-

moro (Lingga, 2004). Data
tahun 200s menyebutkan
total muslim di PhilipPina
berjumlah sqo (4.s iuta iiwa)
dari total penduduk
Philippina-

Peran Pendakwah
Minangkabau, Makassar

Sampai kini marih cukup banyaL Letu_

runan lndonetia yang tinggal di Mindanao.
Nam,,n kini lebih banvakberasalda Sulawesl

Utara, utamanya Lepula'ran Sanglrlalaud dan

Mianoas (Pulau Mianqas adalah pulau terluar

lndonlsia yanq beriarak sangatdekat dengan
Mindanao dan sebaliknya amat iauh dari
Manado). 'Saat ini ada sekitar 8000 orang
lndonesia yanq masih berkewarganegaraan
lndonesia di Mtndanao. Belum laqi mereka

vano tak terdaftar dan mereta vanq telah
Leriewarqanesaraan Philippina," urar Bernard
I .c{ Lonsu I lndonesia di Konsulat lenderal Rl

di D;vao citv.
raL puas;enyebarran l5lam di Mindanao,

perqerakan lilam kemudian melaiu ke utara,

merambah area Visavan, vaitu Cebu, Mactan,

lemudian Palawan,-h'ndqa tuzon, pulau dr

mana metropolitan Manila belada. salah ,ubdlr
(1999) mensinyah bahwa Metropolitan Mr-
nila oada abad ke 16 adaldh di bawah ke(u -

saan raia mutlim yaitu Raiah Sulaiman Mdh-
mud. Sama halnya dengan daerah Tondr',
Cebu dan Mactan diVisayan.

Datanqnya peniajah spanyol (Sprnl,trth)
n..la iahun 1521 lemudian mcno'rbnlr
iemuanya. Elspansidalwah lslam.ln \ hrJrr
(Mindanao dan Sulu) terhambJl di" lxa'r1II
puran terjadr di banyak temPJl n'l. rlr llil.r
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d lebih kekuasaan kolonial Spanyol. Perang
rqan spanyol baru mereda Pada tahun
18, yaitu saat berclihnya kekuasaan negeri
ipdines dan spanyol ke Ame ka serikat
aluipelaniian Paris l0 December 1898

ntita5 filipino dan Bangsamoro
Selain mengenakan istilah "Moro" untuk
nyebut lelompok muslim di Mindanao,
riaiah Spanyol juga menciPtakan istilah
hppines. Pada pertengahdn abad ke-16
ibonqan €ltpeditr Spanyol mcndarat di
angani Mindanao Selatan dan mencoba
.uk niembangun pemukiman baru. Namun
iaemh baru tersebut mereka berbenturan
lqan kemisl.rnan Banqsamoro tehrngga
nbonqan berbalik pulang. Dalam perja-

an pulanq ketika melewati gugus kepu_

an Samar'Le),te, Bernardode laTorre, salah

'rang 
k.u kapal, memberikan nama kepu-

an tersebut sebagai filipinas, ntuk meng-
mati Philip, putra mahkota keraiaan Spa-

)l ketika itu (dikemudian hari menjadi Raja

rlip ll) Ketika Amerika Serikat menjaiah
pinas, nama tersebut kemudian di-ln99ris-
r meniadi Philippine!, sampaisaat ini.
Apabila Philippines adalah nama negara,

,la Filipino adalah !ebu tan untukSPaniardt
rq lahrr di Phihppines. Namun seiak tahun
98 ktilah Filipino dikenakan iuga untuk
rqa pribumi demi menqgalanq dulungan
rrqa pribumi dalam melawan AmerikJ

Serikai. Belakangan, istilah Filipino ini
kemudian mendapatkan'ni.kname' baru
yaitu Pinoy {untuk kaum Pria Filipino)
dan Pinay (unruk kaum wanita Filipino)

Warga p bumiPhilipPines non Morc
sebelum 1898 disebut sebagai Indios.
Makna "lndios' adalah'native' ataupun

"pribumi'. lstilah diskriminatif ala span-
iards kepada penduduI asli Philippina
yanq bermaPna ras yanq lebih rendah,
primrif dan intele,ensia terbatas Sebe

narnya, lndios se.ara an tropologi5 adalah
juqa termasuk ras lndo-Malayan sama
lepeni Bangsamoro. Hanya taia mereka

ttdak memeluk klam maka lebih l€ntal
dengan sebutan lndios.

Sama halnya dengan etni5 Dayak yang
memduk Itlam di Kalimantan. Ketika meme-
luk lslam mereka disebut sebagai Melayu,
kendati sebenarnya asal usul etnis tidak
berubah. T€tap saia etnis Dayak. Karena ada

asumsi bahwa etni5 Dayak adalah penganut
kepercayaan animism/dinarnism ataupun
leper.ayaan lain dr luar lslam.

Sebal,lnya. Bdnqsamoro teLaplah Bangta_

morohinqqJ L,n, Roh lllam Melayujauh lebih
dominan daripa.la lndros apalagr Spahiards.

Secara rar, Eangsamoro adalah ras lndo-Ma-
lavan Cin ciri tisrknya amat serupa dengdn
hdo MahyJn lain yanq lini bermutim dr ln

donesia, Mirlaysia, Brunei, Singapura, dan Thai-

land Selatan.
Aksara yanq digunakan di Mindanao dan

Sulu sebelum datangnya pengatuh kolonial
SD,rnvol adalah dalam huruf Yawi(ArabMela'
v;). tiuhu bukuaqama ketilatu adalahdalam
irurulYawr, sama halnya dengan traditi pen uh

san di Thailand Selatan (Patani) dan iuga di
kp(rltinan-kesultanan lslamdilndonesiamasa

Problem Eanqsamoro
Problem utama Bangsamoro kini adalah

hak untuk menentukan nasib sendiri(rightto
selrdetermination). Selanjutnya adalah
kemBkinan, ketertinggalan pembangunan,
rcndahnya pendidikan, minimnya pekeriaan,

diskriminasi, dan juga stigma sebagai teroris.
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Tidak salah kalau dikatakan bahwa Bang-
samoro selalu be.ada dalam tirani dan penia'

iahan. Lepas dari peniajahan Spanyol selama
lebih dari tiga abad ('l 52'l - I898), Bangsamoro
berada dalam kekuasaan Amerika Serikat
hampir selama lima dekade (1898 -1942).
Beikutnya lepang menguasai mereka selama
tiga tahun sampai akhnnya berada dalam
kekuasaan Republic of The Philippines per 4

luli 1946.
Perjuangan menuju kemerdekaan masih

berlangsung hingga kini. B€rturut-turut ]ahir
Moro National Liberation Front (MNl.F) pada
akhir tahun 1960-an pimpinan Nur Misuari
dan Moro lslamic Liberation Front (MlLf)
pimpinan Salamat Hasyim (wafat pada 2003)
pada tahun 1981. Lahirnya MlLradalah respon
dari ketidakpuasan terhadap MNLF yang
dianggap kurang tegas dalam memperiuang-
kan hak-hak Bangsamoro dan te alu akomo-
datif dengan pemerintah Philippina. Eelaka-
ngan/ pada awal 1990-an, lahir Abu San/af
Croup (ASC) yang dipimpin Abdulraiak
lanjalani. Namun yang terakhn ini lebih cocok
disebut sebagai organisasi'teroris'(ASC
diqolonqkan sebaqai foreiqn terrorist oBani'
zation oleh pemerintah AS), karena disinyalir

kemp menebar teror di Philippina.luga, baik
MNLF maupun MILF menolak memiliki
kelerkaitan dengan aktivitas Abu Salyaf Croup-
Keberadaan segelintir pihak yang menempuh
jalan radikalinipada akhnnya amat merugikan
Bangsamoro. Terjadi geoeralisasi dan stig-
matkasi bahwa Bangsamoro identik dengan

Negosia5i Eangsamoro dan pemerintah
Philippina untuk merumuskan wuiud hak
menentukan nasib s€ndiri ini berlangsung
berpuluh tahun. Libya, lndonesia dan Malay'
sia adalah diantam negara-negara oKl(orga-
nisasi konferensi lslam) yang rajin memfa-
silitasi petundingan ini. Pencapaian terakhir
Bangsamoro dalam ikhtiar men'rju kemerde-
kaan ini adalah dicapainya status otonomi
khusus dengan nama ARMM (Autonomous
Region of Muslim Mindanao) pada 1 Agustus
1989, buah perjanjian antara pemerintah Phili-
ppina dan MNLF. Saat iniARMM tedhi atas
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enam propinsiyaitu tiga didaratan Mlftlor,nr
(Maquindanao, Lanao del Sur, Sharill Kaburr
suan) dan tiga di kepulauan Sulu (Sulu, Ba$llirl,
dan TawiTawi). lumlah penduduk di en nr
propinsi mayoritas muslim tersebut mencap0l
hampir tiga juta jiwa.

Disamping ARMM, bentuk akomodasi lahr
terhadap Banqsamoro oleh pemerintah
Philippina adalah pemb€rlakuan Code ol Mus.
lim PersonalLaws ofthe Philippines pada tahun
1977yang mengatur urusan hukum keluargr
(perkawinan, perceraian, kewarisan) masya.
rakat muslim Philippine. Selanjutnya, beberapa
mahkamah syari'ah dibentuk dan hakim-haklm
syari'ah ditunjuk. Di bidang ekonomi lslam,
Philippine Amanah Banlt yang beroperasl dl
kalangan muslim, dibentuk pada tahun 1974
oleh mantan Presiden Ferdinand Marcos.

Masalah krusial Bangsamoro berikutnya
adalah kemiskinan. Kemi5kinan di ARMM
adalah yang paling buruk di Philipplna
Pendapatan per lapitanya hanya PhP 1.413
padatahun 2005 (Phillipines Pesor. Padasml
yanq sama-sama/ rata'rata pendapatan p6r

kapita di l6 regron yang lain adalah lihlr
14.186 Bahkan reqon termiskin kedud dlllrll
ippine, pendapatan per kapitanya motlh rl{ln
Lalilebih bail dariDada ARMM.

Kesulrtan dalam memperoleh pdlqrl6irr

tartaal ir



an penghidupan yang layak adalah cerita
ang yang lain. "Pendudukmu m sukarmen-
apatkan p€ker,aan di kantoFkantor pem€-
ntah maupun di pertanian umum, hanya
arena merek muslim,rr tutrrr Evelyn/ musli
lah Moro yang tinggaldiMnndug Barangay,
ravao city.

Seiatinya, tak ada kebijakan pemerintah
hilippina yang re.ara terang-rerangan men-
kkriminasil.n pendudul muslim. Namun
erhubung mayoritas penduduk Philippina
Jalah Kristen (Katholikdan Protestan), maka
aoyak kebijakan yans memang dnumuskan
lsuaidengan kehendak mayoritas dan al6ir-
ya m€rugikan minoritas. S€bagai contoh,
:bijakan memindahkan penduduk tilipino
on muslim Ie Mindanao atas nama pemba-
gunan akhirnya cenderung meminggirkan
,um minoritas di Mindanaq yaitu Bangsa-

lenegosiaiikan Masa Depan
Bangsamorc kini hidup di tengah ketidak,

nkronan. Ruh-nya adalah lslam Melayu
!mentara jasadnya adalah Pinoy (Philippines).
ampir sama dengan minoritas muslim Thai-
nd Selatanyang hidup ditengah negeriEud-
1kt. Muhammad AI Hasan (1978) menyi,
rpi situasi ini rebaqai berikut : "Kami, Moros

dan Fil'pinos adalah dua kelompok manusia
yang b€rbeda, yang memilikiideologi, budaya,
dan seiarah yang berbeda. Kamijuga memiliki
konrep kedaulatan yang berbeda. M€nurut
Filipinos, kedaulatan berada di tangan mkyat
Filipino, sedangkan kami sepenuhnya percaya
bahwa kedaulatan adalah milik Allah SWL"
selanjutnya, Muhamad al Ha5an mengatakan,
"Eudaya ka mi sangat dipenqaruh; oleh keper
.ayaan, aiaran, dan prinrip-prinsip lslam, yang
sangat bertentangan secara diamerral d€ngan
kclrdayaan Filipino yang sangat terpengaruh
budayl kaum kolonial."

Maka, perjuanqan Banqsamoro ke depan
rdil.rh pcriuanqan bernegosiasi. Menego
ri,lliknn masa depannya sebagai minoritas.
M.ncqosiasikrn hak-halnya untuk menen-
tukrn nisih sendhiclitengah mayoritas Pinoy
yinq bcrsamaan ras, bahasa, danwarna kuiit-
nyn nrrnun berbeda agama, kultur, maupun
iftrnoi,i. Pcrju ngan yang tidak mudah,
kri.nJ Icmiikinan, penqanqgu.an, rendahnya
pondidil.rn, dJn digma sebagai teroris senan-
li.R. rnclckrti mcreka.tr

Loponn kontributot Torbawi Heru Susetyo,
tl<1ti potoloDnnyo diMindonoq Filipino. Heru
\u'tr\yo otloloh tnohosiswa Wgtun DoktatNdo
Md hihl U iveR i ty Thd iloml.

I

I

@mmflffiffil*-
Xelebilnnyag art Balikan

. Harc! Sudah ternr.ruk Biaya Msik

. Antar dan potons srads

.kmbing Bisa di pilth &n di potono sendiri

. P€mbayaran setelah barrnq sampai/via

siap menyalurkan ke berbaoai pant drtwilavah JABoTABEl(

eri(epuasan
eseillpurrlaan'

Memb

dan K

Menu masakan vartatif (terqantunq

.Uenerim Pesanan nasi Box mutai@6.100,.
ltioiiiiuru ridoor exrusrr

IQIQAH ??? SIRAII(A}I PIDT AI{I.I}IYA !!I..BAROKAH 
AQIOAII"

f,

Rp.1.100.000,.

Bpk. Solch 02 4

Edisi 179 Th. 9/Jumadil Awal 1429 s/3 rei tdisil79Th. 9/JumaditAwali429H/3Mci 2OO3lr


