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Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa 
penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini mencoba merekam 
perkembangan konseptual moderasi beragama dan perkembangan 
in action di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selama ini. 

Buku ini diharapkan akan menjadi dokumen sekaligus bukti 
bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan 
banyak aksi dalam rangka memperkuat nilai-nilai moderasi 
beragama ke tengah masyarakat melalui jalur pendidikan. 

Buku ini disusun oleh para tim penyusun yang dipilih 
Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama 
Pokja, para penulis berdiskusi intensif untuk menentukan ‘kisi-kisi’ 
tema yang akan dituangkan dalam buku ini. Penyusunan ini diawali 
dengan penggalian gagasan dan data melalui beberapa kegiatan 
konsinyering dan pertemuan-pertemuan informal lainnya. 

Penyusunan buku ini mungkin—dapat—dimaksudkan sebagai 
bahan cerminan penyelenggaraan pendidikan Islam yang 
berparadigma moderat yang sebenarnya telah mewarnai seluruh lini 
kehidupan pendidikan seperti kegiatan belajar-mengajar, 
penyusunan buku-buku teks atau buku ajar di lingkungan 
pendidikan Islam, panduan pengangkatan guru/pegawai atau 
sebagai pegangan untuk para guru, dosen, pengasuh pesantren serta 
para pengelola pendidikan Islam lainnya. Termasuk juga menjadi 
landasan dalam kegiatan lainnya seperti dalam forum-forum diskusi 
dan pembekalan untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan 
Kementerian Agama. 

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan buku ini dari mulai pengumpulan data, terutama 
berkaitan dengan kebijakan dan program-program moderasi yang 
telah dijalankan oleh Ditjen Pendidikan Islam.  
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Disadari, buku rekam jejak implementasi moderasi dalam 
pendidikan Islam ini masih sangat terbatas. Kritik dan masukan dari 
para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.  

Wassalam, 
Jakarta, Februari 2019 
Tim Penulis 
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Penulisan buku rekam jejak implementasi moderasi beragama 

di lingkungan Pendidikan Islam ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai batu pijakan dalam merumuskan kebijakan implementasi 
moderasi beragama selanjutnya. Pokja menyusun--semacam—“Buku 
Sejarah Implementasi Moderasi Beragama” di Ditjen pendidikan 
Islam yang dapat dijadikan acuan “sementara” dalam 
mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam dan lembaga pendidikan di bawah 
binaannya. Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada 
masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama ini baik secara 
konseptual maupun operasional.  

Penulisan ini berlangsung cukup dinamis. Intensitas diskusi 
mempersiapkan buku ini cukup tinggi dalam rangka penggalian data 
dan pemetaan informasi awal, hingga penentuan tema-tema yang 
akan diuraikan dalam buku ini. Dengan melibatkan para praktisi 
pendidikan yang juga memiliki penguasaan atas turats, maka hasil 
tulisan menjadi lebih kaya perspektif. Tak lupa juga, beberapa 
informasi juga melibatkan beberapa praktisi termasuk para pejabat 
terkait. 

Hal lain yang mendasari pentingnya buku ini adalah bahwa 
dalam pengamatan saya selama ini, diseminasi moderasi beragama 
di tengah masyarakat pendidikan telah berlangsung, meski sporadis 
dan belum jelas arahnya. Namun demikian, sebenarnya hasil yang 
diperoleh dapat dirasakan saat ini. Seseorang telah 
mendiseminasikan moderasi sesuai perspektifnya masing-masing, 
meski tidak bisa disalahkan. Namun kami patut berterima kasih 
kepada mereka yang mendiseminasikan moderasi beragama meski 
belum ada guidance yang jelas. Jadi tidak aneh jika antara wilayah 
satu dengan yang lainnya berbeda-beda, namun dianggap sudah 
moderat. 
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Dengan adanya buku ini pula, diharapkan masyarakat dapat 
melacak bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dalam 
pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidaklah memproduksi peserta 
didik yang memiliki pemahaman konservatif dalam beragama.  

Saya berharap, langkah selanjutnya dari Pokja ini akan 
memperlebar jangkauan aksinya. Pengalaman Pokja yang 
sedemikian bervariasi dapat di manaje untuk diketahui oleh 
masyarakat lebih luas. Bahkan, langkah selanjutnya ada sebuah 
pedoman yang dapat menjadikan acuan para pendidik yang berada 
dalam kewenangan pembinaan Ditjen Pendidikan Islam.  

Kami menyampaikan apresiasi kepada Pokja Implementasi 
Moderasi Beragama, di mana sejak ditetapkan melalui Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada awal tahun 2018, secara 
intensif mengawal produk-produk moderasi termasuk terwujudnya 
buku ini. Kami yakin, sejarah akan berterimakasih dengan terbitnya 
buku ini. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari kerja lima sampai 
dengan sepuluh tahun yang lalu. Begitu juga sebaliknya, apa yang 
kita lakukan selama ini baru akan dirasakan dampaknya lima sampai 
dengan sepuluh tahun ke depan.  Semoga bermanfaat bagi 
pengetahuan ummat. Waĺlahu a'lam bish shawab. 

 
Jakarta,  23  Februari 2019 
Dr. Imam Safe’i, M.Pd 
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Buku ini hadir sebagai jawaban terhadap kegelisahan sekaligus 
juga sebagai bentuk penyikapan dari Kementerian Agama Republik 
Indonesia sehubungan dengan berbagai laporan dan kejadian yang 
berasal dari hasil survei yang dilakukan berkaitan dengan fenomena 
radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia.  

Dalam laporan yang diperoleh dari survei-survei itu selain 
menghadirkan kegelisahan, di dalamnya juga membangunkan suatu 
kesadaran, kewaspadaan, serta penyikapan dari siapa saja yang 
memiliki perhatian terhadap gejala intoleransi dan radikalisme di 
Tanah Air. Memang gejala tersebut minimal telah mengharuskan kita 
untuk menunjukkan pada kewaspadaan, mengingat berbagai 
tindakan yang mengarah kepada aksi intoleransi dan radikalisme 
yang terjadi selama ini nampaknya telah mengarah kepada suatu 
keadaan yang bertolak belakang dengan kesadaran praktik 
kehidupan yang didasari prinsip kemajemukan pada sebuah tatanan 
masyarakat.  

Terkait dengan hasil survei, secara umum hasil dari survei-
survei itu menunjukkan bahwa pikiran hingga tindakan yang 
mengarah kepada intoleransi dan radikalisme sudah sampai kepada 
tahapan mengkhawatirkan. Ini berkaca pada temuan yang diperoleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahid Foundation yang telah 
melakukan monitoring terhadap berbagai aksi intoleransi yang 
berlangsung sejak tahun 2008. Hasilnya menunjukkan, dari tahun ke 
tahun tindakan yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme 
menunjukkan kecenderungan bertambah atau meningkat dari waktu 
ke waktu.   

Selain memonitor berbagai kasus intoleransi dan kekerasan, 
monitoring juga dilakukan terhadap subyek, dalam arti sebagai 
pelaku atau aktor, dari terjadinya tindakan/aksi  intoleransi dan 
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radikalisme tersebut. Dalam monitoring pada aspek ini lembaga 
tersebut membagi subyek atau pelaku ke dalam dua kataegori, yang 
pertama adalah aktor negara dan kedua adalah para pelaku dari 
unsur non-negara.  

Untuk aspek aktor ini, hingga memasuki periode 2018 untuk 
klasifikasi aktor negara, dalam hal ini dapat berwujud polisi atau 
pemerintahan lokal, ditemukan lebih banyak melakukan aksi 
kekerasan yang mengarah kepada tindakan intoleransi dibanding 
dengan yang dilakukan oleh klasifikasi aktor non-negara. 
Sebelumnya dalam tahun 2015, Wahid Foundation juga mencatat 
sebanyak 130 aksi/tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh 
negara dalam penanganan kebebasan beragama. Hitungan angka itu 
sekitar 52 % dari total kasus intoleransi dan tindakan kekerasan 
yang terjadi di Indonesia yang bisa dimonitor dalam kurun waktu 
yang disebutkan itu. Adapun untuk klasifikasi aktor non-negara yang 
juga melakukan tindakan serupa dalam periode yang sama, pada 
sebagian besarnya dilakukan oleh kelompok keagamaan garis keras. 

Pengamatan dan monitoring yang dilakukan Wahid Foundation 
juga diarahkan kepada keberadaan serta respons terhadap 
pemikiran dan pandangan serta penilaian terhadap aksi-aksi yang 
berhubungan dengan intoleransi. Monitoring dan riset untuk aspek 
ini dilakukan pada tahun 2016.  Pihak yang diriset adalah kalangan 
peserta didik (siswa) di level sekolah menengah tingkat pertama 
(SLTP) yang aktif dalam kegiatan keagamaan (Islam) yakni Rohani 
Islam (Rohis). Hasil riset pun menunjukkan fakta yang merisaukan 
kita karena sebagian besar dari mereka berpendapat tentang 
kesetujuannya dengan kekerasan (radikalisme) dan menyatakan 
radikalisme merupakan bentuk dari jihad.  

Dengan kata lain, kekerasan sebagai jihad yang selama ini 
menjadi dalih dan pembenaran dari para pelaku kekerasan dan teror 
atas nama agama, pada sebagian besar peserta didik yang aktif di 
Rohis, disamakan dengan jihad. Pada mereka juga telah terbangun 
dan memiliki pandangan bahwa aksi kekerasan dengan 
mengatsnamakan jihad untuk memerangi para musuh Allah dinilai 
sebagai sesuatu yang benar. Besaran jumlah para aktivis Rohis yang 
menyatakan pandangan seperti itu persentasenya mencapai 60%. 

Temuan yang diperoleh dari kegiatan riset dan monitoring 
terhadap fenomena intoleransi dan radikalisme/kekerasan yang 
mengusung klaim kebenaran agama dalam 3 tahun belakangan ini 
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memang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan gejala 
tersebut tidak lagi menjangkiti satu kalangan atau kelompok tertentu 
saja namun telah merasuki ke berbagai kelompok dan lapisan sosial 
masyarakat. Ide/gagasan intoleransi dan radikalisme ini telah 
mempengaruhi kalangan ASN (aparatur sipil negara), pendidik yang 
meliputi guru dan dosen, mahasiswa, kalangan profesional, hingga 
lapisan masyarakat biasa. Oleh Pusat Pengkajian Islam dan 
Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, memberikan 
istilah kepada mereka yang telah terjangkiti ide, gagasan, hingga aksi 
intoleransi dan radikalisme ini dengan sebutan “terpapar”.  

Dalam survei yang dilakukan tahun 2018, pihak PPIM 
menemukan hal yang menunjukkan; bahwa pada sebagian besar 
guru yang beragama Islam di Indonesia, pada pikiran mereka 
memiliki opini yang berorientasi kepada pendapat dan pandangan 
yang bersifat intoleran dan radikal. Temuan ini, untuk kesekian 
kalinya, jelas memicu kekhawatiran mengingat kelompok yang 
mempunyai atau terpapar dengan gagasan intoleransi dan 
radikalisme itu adalah kalangan pendidik. Tidak bisa dibayangkan 
bagaimana jadinya jika para pendidik yang memiliki orientasi dan 
pandangan seperti itu kemudian menularkannya ke para peserta 
didiknya.  

Pihak Kementerian Agama RI untuk menyikapi persoalan ini 
juga melakukan hal yang dilakukan lembaga-lembaga yang memiliki 
concern terhadap gejala intoleransi dan radikalisme itu. Hal yang 
dilakukan untuk membuktikan serta menyikapi temuan-temuan 
adalah juga melakukan riset. Hasilnya menunjukkan fakta yang 
ditemukan tidak jauh berbeda dengan hasil yang selama ini 
dilaporkan.  

Riset dilakukan oleh Kementerian Agama semata ditujukan 
untuk menguji validitas atas laporan-laporan yang diterima 
sehubungan dengan semakin marak berkembangnya pemikiran 
serta tindakan yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. 
Ketika hasil temuan menunjukkan tidak ada perbedaan maka pihak 
Kementerian Agama sampai kepada kesimpulan yang sama dengan 
yang dimiliki oleh lembaga-lembaga riset dan monitoring masalah 
intoleransi dan radikalisme tersebut. Tidak sekedar mencari titik 
pembuktian yang sama, Kementerian Agama kemudian melakukan 
tindakan-tindakan  konkret yang ditujukan untuk menyikapi 
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terhadap gejala yang berpotensi merugikan kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa itu.   

Kementerian Agama dengan tegas melakukan hal-hal yang 
keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Rencana dan Startegi 
(Renstra) Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Di situ disebutkan 
bahwa, salah satu arah kebijakan yang ditempuh pihak Kementerian 
Agama Republik Indonesia adalah melakukan upaya dan usaha yang 
ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan 
pengembangan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan etika dan 
moral untuk pembangunan melalui kegiatan pembinaan penerangan 
Islam. 

Salah satu elemen dalam praktik penerangan Islam adalah 
melalui penyebaran paham keagamaan yang mendukung 
pemahaman, penghayatan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan 
sebagai landasan etika dan moral untuk pembangunan. Selain itu, 
kebijakan dan langkah yang ditempuh Kementerian Agama yang 
seperti ini diharapkan sanggup merespons serta menjawab 
tantangan kehidupan keagamaan di era sekarang—sebagaimana juga 
menjadi fokus pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama)—
yakni selain meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan 
di satu sisi, juga ditujukan untuk  meningkatkan wawasan dan 
praktik kerukunan beragama. 

Dalam hal ini, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama 
Republik Indonesia, dalam pemaparannya di berbagai momentum 
kegiatan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya 
menyebutkan, bahwa untuk merealisasikan usaha pemahaman, 
penghayatan, dan pengembangan nilai keagamaan sebagai landasan 
etika dan moral maka perlu dikembangkan sesuatu yang diistilahkan 
sebagai “Moderasi Beragama”.  

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural dan 
multikultural seperti Indonesia, moderasi ini harus dipahami sebagai 
komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di 
mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, 
dan pilihan politiknya harus bersedia untuk saling mendengarkan 
satu dengan yang lain, serta saling belajar untuk melatih kemampuan 
mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jelas, 
moderasi sangat erat terkait dengan konsep dan sikap toleransi. 
Istilah ini disebut sebagai “mantra” yang diharapkan bisa 
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memengaruhi khalayak agar kehidupan beragama di Indonesia bisa 
berlangsung dengan sesuai yang diidealkan. 

Berangkat dari pemikiran umum seperti yang diuraikan itu, 
maka buku ini dihadirkan. Perlu ditegaskan di sini bahwa Buku ini 
disusun bukan bersumber dan bersandar dari hasil penelitian. Buku 
ini hadir sebagai hasil dari respons dan buah refleksi terhadap 
fenomena kehiduan beragama yang diwarnai maraknya tindakan 
intoleransi dan radikalisme. Perenungan terhadap fenomena ini 
kemudian dipadukan atau diharmonikan dengan gagasan besar yang 
digaungkan oleh Menteri Agama RI saat itu mengenai Moderasi 
Beragama.   

Isi dari buku ini ditujukan untuk memotret kebijakan yang 
diambil Kementerian Agama tentang Moderasi Beragama, khususnya 
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam. 
Pemotretan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan 
literatur terkait dengan pemahaman tentang Moderasi Beragama, 
sambutan dan pidato Menteri Agama baik yang terpublikasi oleh 
media atau bahan kepustakaan yang bersumber dari arsip dokumen, 
Lembaran Kebijakan Kementerian Agama sebagaimana tertuang 
dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, dan 
implementasi kebijakan moderasi beragama yang telah dilakukan 
oleh Ditjen Pendidikan Islam. 

Secara umum pembahasan buku ini dibagi ke dalam 3 (tiga) 
bagian utama. Isi dari buku ini dimulai pada uraian dalam Bab II 
yang didalamnya menguraikan mengenai definisi dan epistimologi 
Moderasi Beragama, Landasan Moderasi Beragama Urgensi 
Moderasi Beragama, Moderasi beragama sebagai Mantra di 
Indonesia serta posisi Islam dalam proses moderasi di Indonesia 
serta kajian tentang Islam Nusantara dan Moderasi Beragama di 
Indonesia. 

Pada Bab III menelaah tentang Pancasila sebagai fakta 
moderasi di Indonesia, baik dalam konteks bernegara maupun 
beragama. Pancasila sebagai titik temu beberapa ideologi bernegara 
dan beragama yang ada di Indonesia menjadi fakta yang tak 
terbantahkan akan adanya moderasi dalam perjalanan sejarah 
bangsa Indonesia yang diabadikan menjadi dasar negara. Pancasila 
sebagai penyeimbang dan landasan penegakkan keadilan bagi 
seluruh bangsa Indonesia. Moderasi meniscayakan adanya sikap dan 
tindakan yang berimbang (balance) juga adil (justice). Tanpa 
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keseimbangan dan keadilan, seruan moderasi beragama menjadi 
tidak efektif. Pada bab ini juga dilengkapi uraian mengenai moderasi 
dalam agama Islam dan Kristen.  

Selanjutnya bagian selanjutnya yaitu Bab IV buku ini berisi 
pembahasan spesifik tentang kebijakan Kementerian Agama tentang 
Moderasi Beragama. Pembahasan lebih spesifik juga ditujukan pada 
Ditjen Pendidikan Islam dalam implementasi kebijakan Moderasi 
Beragama sesuai dengan arahan Menteri Agama yang juga sudah 
tergambar cukup jelas dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 
2015-2019.  

Bagian akhir  dari buku ini yaitu Bab V menguraikan pemikiran 
dan refleksi mengenai Moderasi Beragama dalam bidang atau 
/perspektif yang lebih spesifik yaitu  bidang Pendidikan Islam. Di 
dalamnya juga dipaparkan tentang fungsi dan peran pendidikan 
Islam dalam proses moderasi di Indonesia. Hal ini didukung dengan 
infrastruktur moderasi beragama yang dimiliki oleh kementerian 
agama untuk mendukung penguatan moderasi di Indonesia. Buku ini 
diakhiri oleh Bab VI sebagai bab penutup yang mengurai mengenai 
seperti apa tantangan Moderasi Beragama untuk kehidupan 
masyarakat di masa mendatang.  

Sebagai sebuah karya refleksi sudah pasti keseluruhan isi yang 
tertulis dalam buku ini memberi ruang yang begitu terbuka untuk 
didiskusikan dan diperdebatkan. Tentu saja ini adalah sesuatu yang 
positif karena diskusi dan perdebatan dilakukan pada ujungnya 
bermuara kepada usaha untuk perbaikan terhadap hal-hal yang 
dinilai kurang atau belum tepat. 
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A. Memaknai Moderasi Beragama 

Agama mempunyai karakter kearifan, mendamaikan, 
menertibkan, menentramkan, dan membawa keselamatan. Pada 
perjalanan sejarah, interpretasi teks agama dapat berubah karena 
adanya pengaruh interest penafsirnya, lingkungan sosial, kultur dan 
pengaruh luar lainnya. Bila penafsir teks agama bersifat tekstual dan 
“berkarakter keras” bisa jadi penafsirannya terhadap teks agama 
juga tekstual dan keras. Terlebih lingkungan dan kultur sosialnya 
juga menuntut demikian. Bila penafsirnya berkarakter liberal dan 
lingkungan sosialnya menuntut demikian, maka bisa jadi 
penafsirannya juga bersifat liberal. Bila berkarakter moderat, maka 
hasil interpretasinya juga moderat. 

Sampai saat ini, perjalanan sejarah agama yang sangat panjang 
telah membuktikan bahwa sikap yang dapat mempertahankan 
ajaran agama adalah sifatnya yang bisa menerima perbedaan “liyan” 
atau sikap toleran. Sikap inilah yang lahir dari paradigma moderasi 
beragama. Sikap yang muncul dari proses panjang dari interaksi 
antara ajaran agama dengan kultur sosial yang berlaku dalam 
kehidupan masyarakat. Agama apapun, bila bersikap ekstrim dan 
radikal, maka secara langsung ia akan berhadapan dan bertentangan 
dengan kehidupan masyarakat. Agama yang moderat, maka akan 
bertahan dalam kehidupan manusia dan menjadi spirit 
pembangunan peradaban di muka bumi. Artinya, pada dasarnya 
agama itu sendiri sudah moderat, hanya saja penganutnya yang 
terkadang melenceng dari substansi agamanya. Maka sangat wajar 
ketika Imam Shamsi Ali, Imam Masjid New York ketika ditanya 
sesorang di Amerika "What kind of Islam do you follow? It is a radical 
or moderate one"? Ia menjawab “All religions are inherently moderate. 
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It is the followers who pull it into radical view and behaviors” Lalu apa 
sebenarnya makna Moderasi Beragama?  

Agama terutama Islam itu sendiri pada dasarnya adalah berarti 
moderat. Menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia dan 
akhirat. Menjaga keseimbangan dalam hidup, tidak berlebihan dan 
tidak melampaui batas dalam bersikap dan merespon fenomena 
sekitar. Menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan 
melalui ritual dan keseimbangan hubungan dengan manusia dan 
sekalian makhluk dan semesta alam. Bisa menerima dan menghargai 
adanya perbedaan dan pluralitas budaya dan keyakinan. Maka 
moderasi beragama merupakan proses yang dilakukan oleh 
penganut agama untuk menjaga karakter tersebut dalam kehidupan 
sosial, dalam berinteraksi dengan budaya, berinteraksi dengan 
masyarakat ia berada dan berinteraksi dengan norma-norma yang 
dibuat dan diberlakukan negara. Bahkan ketika berinteraksi dengan 
norma agama lain. 

Masdar Hilmy memberikan karakteristik Islam moderat dalam 
konteks Indonesia dengan ciri-ciri, 1) Ideologi tanpa kekerasan 
dalam menyebarkan Islam; 2) mengadopsi cara hidup modern 
dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, 
Hak asasi manusia dan sejenisnya; 3) penggunaan cara berfikir 
rasional; 4) pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan; 5) 
penggunaan Ijtihad (latihan intelektual untuk membuat opini hukum 
jika tidak adanya justifikasi eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis). 
Karakteristik tersebut, bagaimanapun, dapat diperluas menjadi 
beberapa lebih banyak karakteristik seperti toleransi, harmoni dan 
kerjasama di antara kelompok agama yang berbeda (Hilmy 2013:25 
Lihat Juga Aryanta Nugraha, 2012: 15-16). 

Karakteristik di atas selalu hidup dan berproses dalam perilaku 
masyarakat yang memegang paradigma moderat dalam beragama. 
Sebagaimana dicatat pada Bab sebelumnya, Menteri Agama 
menegaskan bahwa moderasi merupakan proses. Ia akan terus 
“bergerak” dan menjadi ruh keberagamaan masyarakat yang 
mengidamkan perdamaian yang abadi. Moderasi merupakan cara 
kerja. Proses moderasi yang saat ini terjadi merupakan kelanjutan 
dari proses-proses moderasi yang terjadi sebelumnya. Proses 
moderasi di sini bukanlah merintis dari “nol”, karena pada dasarnya 
apa yang telah dilakukan di Kementerian Agama selama ini 
merupakan cerminan dari cara berpikir secara moderat. Hal ini tidak 



MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI ISLAM INDONESIA 
 

9 

hanya terkait dengan masalah agama, akan tetap dalam bernegara 
dan cara pandang serta respon terhadap fenomena di sekitar.  

Bila dilihat dalam kacamata yang lebih luas dalam lembar 
sejarah Islam di Indonesia, proses Islam yang sampai saat ini ada di 
Indonesia telah dimulai sejak abad ke-7. Pada abad ke-14 mencapai 
proses yang cukup signifikan, di mana Wali Songo berperan penting 
dalam penyebaran Islam di pulau Jawa khususnya dengan 
pendekatan budaya. Ini juga proses moderasi, dimana Wali Songo 
mengambil sikap yang moderat antara agama dan budaya. Nilai-nilai 
agama dimasukkan dalam ritual praktik kebudayaan di Jawa saat itu. 

Moderasi Islam di Indonesia dalam konteks sekarang ditopang 
dengan peran Ormas Keagamaan yang moderat. Hal ini juga tidak 
muncul secara instan, akan tetapi melalui proses transmisi yang juga 
bermuara pada peran Wali Songo pada abad ke-14 tersebut. Proses 
inilah yang sampai saat ini kita lalui dan lakukan dalam kehidupan 
beragama dan berbangsa. Tangtangan dan dinamika sosial boleh 
berubah dan berkembang, namun, nilai-nilai moderasi akan selalu 
tetap compatible  menjadi ruh dan spirit dalam beragama dan 
bernegara.  

Saat ini, suara-suara dan tuntutan untuk menerapkan syariah 
Islam secara formal semakin keras, bahkan sampai tuntutan untuk 
mengganti ideologi negara. Di sinilah moderasi beragama 
menemukan momentumnya untuk berperan lebih masif. Di sinilah 
menjadi kesempatan untuk mematangkan proses moderasi 
beragama. Saat inilah waktu yang tepat untuk menyuarakan dan 
melakukan aksi nyata membuktikan bahwa cara Islam moderatlah 
yang sesuai dengan ideologi negara. Islam moderatlah yang dapat 
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Islam 
moderatlah yang dapat menjaga keberlangsungan budaya bangsa. 
Islam moderatlah yang dapat menciptakan kemaslahatan yang tidak 
hanya dinikmati oleh umat Islam, akan tetapi oleh semua anak 
bangsa, tidak hanya untuk saat ini, akan tetapi juga untuk masa 
datang. 

Perlu diingat, bahwa ke depan, tantangan terhadap perjalanan 
Islam dan bangsa Indonesia bukan semakin ringan, akan tetapi 
semakin kompleks dan berat. Namun demikian, jangan sampai kita 
merasa kecil hati dan kerdil. Bukti sejarah dan proses moderasi yang 
telah dijalani seharusnya menjadi pengalaman berharga untuk 
semakin menguatkan keyakinan akan kekuatan Islam moderat. 
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Hanya saja, ke depan perlu cara-cara dan aktualisasi nilai-nilai Islam 
moderat perlu kontekstualisasi yang tepat, sehingga ia akan tetap 
berproses dan mampu menghadapi tantangan yang ada serta mampu 
menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, khususnya 
bagi anak bangsa Indonesia. 

Sampai saat ini, peran Kementerian Agama cukup besar dalam 
proses moderasi beragama di Indonesia. Kementerian Agama 
merupakan kementerian dengan satker yang paling banyak dan 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjangkau seluruh 
kecamatan yang ada di Republik ini. Lebih dari itu, aparat yang 
berada di bawah koordinasi kementerian ini menjangkau sampai ke 
pelosok-pelosok desa. Maka tidak berlebihan bila Nasaruddin Umar, 
Imam Besar Masjid Istiqlal menyatakan bahwa Kementerian Agama 
merupakan mesin organisasi yang paling efektif melakukan seminasi 
“Islam inklusif” yang merupakan karakter moderasi meragama di 
Tanah Air (Umar 2019:110). 

Sebagai proses, moderasi terus mengalami dinamika dan 
aktualisasi. Ia sangat terpengaruh oleh tantangan yang dihadapinya. 
Namun, nilai moderat  agama tidak akan pernah berubah. Hal yang 
berubah adalah respon dan interpretasi umat beragama dan 
dinamika moderasi karena adanya perubahan tantangan yang 
dihadapinya.  

Moderasi beragama juga merupakan proses untuk menguatkan 
keyakinan terhadap kebenaran agama yang dipeluk dibarengi 
dengan memberikan ruang untuk menerima keberadaan agama lain 
dan pemeluknya. Merasa bebas untuk memperdalam keyakinan dan 
mengamalkan agama yang diyakini disertai dengan memberikan 
kesempatan terhadap pemeluk agama lain untuk melakukan ritual 
agamanya. Menghormati dan menerima keberadaan umat agama lain 
dengan berinteraksi dan bergaul dalam kehidupan bermasyarakat 
sebagai warga negara dan warga dunia.   

B. Landasan Moderasi Beragama 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat mejemuk 
dari berbagai sisi. Suku, etnis, bahasa, budaya, agama, keyakinan dan 
keragaman lainnya. Nikmat keragaman ini bila tidak bisa dijaga, 
dirawat, dikelola dengan baik, maka malah akan menjadi ancaman 
disintegrasi bangsa dan negara. Untuk merekatkan dalam rangka 
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menjaga persatuan bangsa yang besar ini, maka para pendiri bangsa 
membuat sebuah Ideologi Negara, yaitu Pancasila.  

Pancasila bukan hanya menjadi Ideologi Negara, sebagai 
“perekat” berbagai eleman bangsa Indonesia, ia juga menjadi 
landasan bagi kehidupan berbangsa dan beragama secara moderat. 
Artinya ia menjadi landasan pokok moderasi beragama dan 
bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila 
mewujudkan visi negara pluralis di mana tidak ada agama tertentu 
yang memiliki hak istimewa. Meskipun sekitar 87 persen 
penduduknya adalah Muslim, dukungan rakyat untuk menuntut agar 
negara berdasar Islam tidak pernah mencapai kesepakatan (Porter 
2002:vii).  

Sejak hari kelahirannya pada 1 Juni 1945, pancasila telah 
menjadi dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara 
masyarakat Indonesia. Pancasila adalah fondasi, semangat, dan dasar 
filsafat negara yang merekatkan ragam etnis, pulau, bahasa, dan 
agama ke dalam orientasi Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah 
sintesis terhadap keinginan beberapa pihak untuk mendirikan 
Negara Islam atau negara sekuler (Constantinus Fatlolon 2016). 

Pada awal pembentukan ideologi negara, pada dasarnya telah 
muncul dua arus besar ideologi bangsa, yaitu yang berhaluan 
nasionalis dan yang berhaluan Islam. Dua arus utama ideologi 
bangsa Indonesia tersebut menyatu dalam Ideologi Pancasila. Semua 
kelompok, termasuk komunitas Muslim, telah menerima Pancasila 
sebagai simbol kerja sama antara orang Indonesia dan sebagai 
pernyataan tujuan Indonesia selama Revolusi. Akibatnya, setelah 
revolusi ada sentimen yang cukup besar untuk mempertahankannya 
sebagai semboyan negara atau ekspresi cita-cita nasional. Pancasila 
menjadi pernyataan umum dari prinsip Muslim dan nasionalis sama-
sama merasa bahwa Pancasila merangkum aspirasi nasionalis dan 
kalangan Muslim (Federspiel 2001:123). 

Kalangan Muslim berpandangan bahwa kelima sila Pancasila 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Bahkan, bila 
dipahami dengan tepat, kelima sila dalam Pancasila cocok dengan 
Islam. Kalau Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, tidak ada 
alasan bagi kaum Muslim untuk tidak menerimanya. Jadi, secara 
umum, baik kaum muslim maupun nasionalis terayomi di bawah 
ideologi Pancasila. Semua warga negara Indonesia yang tidak 
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menyangkal Tuhan harus dilindungi di bawah Pancasila (Bowen 
t.t.:249). 

Tingkat komunitas politik yang dicapai oleh suatu masyarakat 
mencerminkan hubungan antara institusi politik dan kekuatan sosial 
yang membentuknya. Kekuatan sosial adalah kelompok etnis, agama, 
teritorial, ekonomi, atau status. Modernisasi melibatkan, sebagian 
besar, pelipatgandaan dan diversifikasi kekuatan-kekuatan sosial 
dalam masyarakat. Kelompok kekerabatan, ras, dan agama 
dilengkapi dengan kelompok pekerjaan, kelas, dan keterampilan. 
Organisasi atau prosedur politik, di sisi lain, adalah pengaturan 
untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, memilih 
pemimpin yang berwenang, dan dengan demikian mempromosikan 
komunitas di antara dua atau lebih kekuatan sosial (Samuel P. 
Huntington 2006:8–9). Pancasila menjadi perekat dan alat utama 
untuk membangun stabilitas sosial dalam konteks negara Indonesia 
yang multi etnik, ras, suku, agama dan budaya.  

Sejak masa Soekarno sampai masa Orde Baru di Bawah 
Soeharto, Pancasila dijadikan nilai yang disepakati bersama untuk 
merekatkan seluruh komponen bangsa, meskipun tidak dapat 
dipungkiri bahwa ada semangat politis di dalamnya. Terlebih pada 
masa Orde baru. Menurut Andree Feillard, sejak awal Orde Baru 
memang menginginkan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang 
mesti diterima oleh semua golongan. Demi tujuan tersebut, 
pemerintah kemudian menggunakan berbagai langkah politik 
sebagai tahapan perwujudannya (Humaidi 2010:294). Pelatihan 
Pancasila pada Masa Soeharto wajib menekankan nilai-nilai baik 
untuk menghormati otoritas, keselarasan hubungan sosial, tatanan 
hierarkis, patriotisme dan komitmen terhadap pembangunan 
ekonomi.  Soeharto berkepentingan untuk menegakkan kontrol 
politik atas organisasi politik, sosial, dan keagamaan tanpa perantara 
dan untuk menegakkan konformitas ideologis baik ke Pancasila atau 
untuk mengarusutamakan keyakinan agama, sebagaimana diakui 
oleh Pancasila (Porter 2002:39). Menurut Douglas E. Ramage, 
Pancasila meliputi hampir setiap aspek dari wacana politik. Pancasila 
melegitimasi perilaku politik penguasa (Ramage 1997:xv). 

Pancasila dijadikan sebagai  justifikasi ideologis oleh 
pemerintah yang berkuasa dan bukan hanya sekadar platform umum 
tempat semua ideologi bisa bertemu. Orde Baru menerapkan 
konsepsi demokrasi Indonesia dengan merestrukturisasi sistem 



MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI ISLAM INDONESIA 
 

13 

partai politik sejalan dengan konsep demokrasi Pancasila (Ramage 
1997:11–13). 

Masyarakat dalam suatu negara tidak hanya sekadar 
"berkumpul bersama", tetapi harus teratur, stabil, dan berkelanjutan 
bersama dan bersatu. Kebersamaan tersebut harus dilembagakan 
dan diikat dalam konsensus moral. Perlu lembaga-lembaga politik 
yang melibatkan dan mencerminkan konsensus moral tersebut. 
Kebersamaan dan persatuan dalam intitusi negara akan memberikan 
arti baru untuk tujuan bersama dan menciptakan hubungan baru 
antara kepentingan individu dan kelompok (Samuel P. Huntington 
2006:10). 

Pancasila sebagai ideologi bangsa tidaklah diambil dari banyak 
ideologi luar, melainkan murni dari adat istiadat, religius serta nilai 
dari bangsa Indonesia  sendiri. Dengan kata lain, dapat penulis 
sebutkan bahwa, Pancasila secara umum bersumber dari bangsa 
Indonesia dan untuk bangsa Indonesia itu sendiri (Rahman 
2018:39). Maka wajar bila Pancasila juga menjadi perekat dan 
senjata untuk melawan ideologi impor seperti Islamisme, 
Komunisme, dan liberalisme. Dengan Pancasila bangsa Indonesia 
akan menjadi “religius”, karena Pancasila memuat aspirasi religius 
rakyat (Assyaukanie 2011:127). 

Substansi dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-
silanya sangat mencerminkan tuntunan untuk menerapkan sikap 
moderat dalam beragama dan berbangsa serta dalam pergaulan 
internasional. Sila pertama misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa, 
menjamin dan menuntut warga negara untuk menjalankan ajaran 
agamanya dalam konteks realitas pluralitas bangsa Indonesia. Hal ini 
terkait dengan Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 
Pelaksanaan keyakinan dan ajaran agama tetap harus dibarengi 
dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan 
berkeadaban. Menjalankan ajaran agama harus dibarengi dengan 
membangun hubungan yang harmonis sesama warga negara, sesama 
warga bangsa dan sesama manusia secara beradab. Jangan sampai 
pelaksanaan ajaran agama dijadikan alasan untuk mengabaikan 
nilai-nilai kemanusiaan. Dijadikan alasan untuk mencaci dan 
merendahkan kelompok lain yang berbeda agama atau berbeda 
praktik keagamaan. 

Paparan di atas, menjadi bukti bahwa Pancasila berada pada 
posisi yang moderat antara ideologi Islam dan ideologi nasionalis 
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bangsa Indonesia. Inilah mengapa Pancasila menjadi landasan utama 
moderasi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan beragama, 
berbangsa dan bernegara. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai 
ideologi negara dan asas tunggal harus dibarengi sikap tawasut}, 
i’tidal, tasamuh dan tawazun. Tawasut berarti bersikap moderat. 
Tidak bersifat ekstrem dalam menghadapi realitas perbedaan dan 
pluralitas sosial. I’tidal  berarti bersikap lurus dan adil dalam menilai 
suatu tindakan, meskipun itu dari kelompok lain yang berbeda 
ideologi, keyakinan dan pilihan politik. Tasamuh berarti bersikap 
toleran, bisa menerima perbedaan. Menghormati pilihan, pemikiran 
dan tindakan kelompok lain yang berbeda secara kultur dan 
keyakinan. Tawazun berarti menjaga keseimbangan antara menjaga 
hubungan harmonis dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah atau ritual 
agama dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia, 
sesama anggota masyarakat dan sesama warga negara dalam 
berinteraksi dan bergaul.  

Berkaitan dengan landasan moderasi beragama dalam konteks 
Islam, maka perlu merujuk pada teks-teks yang menjadi sumber 
ajarannya. Moderasi dalam Islam telah disebutkan dalam al-Qur’an, 
baik secara eksplisit maupun implisit. Tidak hanya itu, dalam hadis 
dan praktik kehidupan Nabi juga telah dicontohkan bagaimana 
moderasi dijadikan perekat berbagai eleman masyarakat yang hidup 
di negara Madinah pada saat itu. 

Istilah moderat menemukan akarnya lewat preseden al-Qur‘an 
yang selalu memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang yang 
moderat. Ada beberapa kata kunci yang bisa dijadikan pintu masuk 
untuk menelusuri epistemologi moderasi beragama dalam al-Quran 
dan al-Sunnah. Di antara kata kunci yang paling relevan adalah kata 
Wasatan yang terdapat dalam QS al-Baqarah[2]: 143. Bila ditelusuri 
dalam al-Quran, kata Wasathan merupakan predikat yang 
disematkan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Hal ini 
sebagaimana dituangkan dalam ayat tersebut yang artinya kurang 
lebih: “Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat 
Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
perbuatan kalian”. 

Lalu apa makna kata wasaan dalam ayat tersebut? Bila merujuk 
pada pendapat beberapa ulama tafsir, maka dapat dapat diketahui 
bahwa kata tersebut umumnya dimaknai “adil” tidak condong ke 
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arah mana pun. Atau dengan kata lain berada di tengah-tengah. 
Fakhruddin al-Razi dalam kitab Mafatih al-Ghaib menafsirkan kata 
tersebut dengan mencatat الوسط هو العدل والصواب yang berarti adil 
dan benar (tegak dan tidak condong) (al-Razi 2005:I/233). 

Ibnu ‘Āsyūr menyatakan bahwa yang dimaksud امة وسطا dalam 
ayat ini adalah sifat moderat di antara dua hal (al-Tūnisi> 
1984:II/16). M. Quraish Shihab menafsirkan kata tersebut sebagai 
umat pertengahan, teladan, berada pada posisi pertengahan sesuai 
dengan posisi Ka’bah yang berada di pertengahan.(Shihab 
2002:I/347) Berdasarkan riwayat dari imam Turmudzi, Ibnu ‘Āsyūr 
menafsirkan وسطا  dengan “adil” atau seimbang. ia menafsirkan kata 

 dengan ayat 110 Surat Ali Imran yang artinya: “Kamu adalah وسطا
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang fasik.” 

Selain melalui ayat, juga ada preseden al-Sunnah yang 
menggambarkan sosok nabi yang menunjukkan tipikal orang 
moderat, tatkala dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, maka Nabi 
selalu memilih jalan tengah. Istilah moderat memiliki arti “sikap 
pertengahan”, dengan sikap menghindari atau mengurangi 
ekstrimitas (misalnya: dalam beragama) Islam sendiri, bila mengacu 
pada keberadaannya sebagai agama yang dihadirkan sebagai agama 
keselamatan, agama yang mengusung sikap pertengahan antara 
sikap berlebihan (ghuluw) dan sikap ceroboh (tasahul) dan acuh tak 
acuh terhadap agama serta dalam beragama (Huda 2010:188). 

Umat Islam merupakan umat yang terbaik. Predikat umat 
terbaik ini akan terwujud bila cara bersikap umat Islam memang 
menggambarkan ke-islaman, kepasrahan, kerahmatan, keramahan 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, persaudaraan dan nilai-
nilai kemanusiaan. Islam akan menjadi rahmat bagi sekalian alam 
bila sikap toleransi Islam direalisasikan oleh pemeluknya. Secara 
tekstual, sikap toleran telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
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ُد ْبُن ِإْسَحاَق َعْن َداُوَد ْبِن  ثَِنا عبد الله حدثنى أبى حدثنى يَزِيُد َقاَل أنا ُمَحمَّ َحدَّ
اللَُّه َعَلْيِه اْلُحَصْيِن َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل ِقيَل ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى 

ْمَحةُ  َقالَ  َأَحبُّ ِإَلى اللَّهِ  َأيُّ ْاَألْديَانِ  َوَسلَّمَ   اْلَحِنيِفيَُّة السَّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan 
kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; 
telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari 
Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; 
Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama manakah yang 
paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-
Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)" (Musnad Imam 
Ahmad, hadis Nomor 2003). 
Islam sangat kaya dengan nilai dan konsep moderasi, terlebih 

konsep persaudaraan. Hanya saja nilai-nilai dan konsep tersebut 
belum diimplementasikan dan diproyeksikan secara maksimal dalam 
kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga masih ada sebagaian 
muslim yang tidak bisa menerima perbedaan, meskipun hanya 
perbedaan dalam praktik beragama sesama muslim. Perbedaan 
madzhab seharusnya tidak menjadi alasan untuk berdebat, 
mengumpat dan menghujat. Perbedaan imam dan keyakinan 
seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan. 
Perbedaan partai politik seharusnya bukan alasan untuk berkonflik. 
Nilai persaudaraan sesama agama, sesama anak bangsa jauh lebih 
berharga dari kepentingan politik sesaat. Nilai persatuan sesama 
umat beragama dan sesama anak bangsa jauh lebih bernilai 
dibandingkan dengan kemenangan partai politik atau calon kepala 
daerah dan presiden tertentu. 

Pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi nikmat dan rahmat 
apabila bangsa Indonesia dapat merawat dan menjaganya dengan 
saling menghormati dan melengkapi satu sama lain. Keberagaman 
akan menjadi laknat dan bencana apabila tidak dipahami dan 
dijadikan alasan dan pemicu pertengkaran, perselisisihan dan 
bahkan konflik primordialitas dengan alasan status sosial atau SARA. 

Keragaman umat manusia merupakan sunnatullah yang sudah 
ditetapkan Allah. Beberapa ayat yang menyinggung keragaman umat 
manusia ini, antara lain adalah QS al-Ḥujurāt [49]: 13: ”Hai sekalian 
manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
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laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Allah juga menegaskan bahwa keragaman merupakan 
kehendak Allah Swt. Hal ini tertuang dalam QS Hūd [11]: 118-119 
yang artinya kurang lebih“Kalaulah allah berkehendak niscaya allah 
menjadikan manusia uamat yang satu. Dan mereka selalu saja 
berselisih. Kecuali orang-orang yang dikasihi allah. Padahal karena 
itulah mereka diciptakan. Telah sempurna kalimat tuhanmu , sungguh 
kami akan penuhi jahannan dengan jin dan manusia.”  

Pada era kesejagatan seperti saat ini, umat beragama 
dihadapkan pada berbagai macam problem dan tantangan baru 
dalam kehidupan sosial. Tantangan umat beragama saat ini, menurut 
Alwi Shihab sebelumnya pernah dihadapi oleh umat beragama. 
Persoalan pluralisme, konflik antar umat beragama dan internal 
umat beragama merupakan suatu yang nyata terjadi.(Shihab 
2001:39) Pluralitas adalah realitas sunnatullah yang harus kita 
pahami dan sikapi secara bijak. Menyikapi pluralitas keyakinan, 
keragaman agama dan keberagamaan tafsir agama, pemikiran dan 
praktik keagamaan adalah dengan bersikap toleran. 

C. Moderasi Beragama; Antara Radikalisme dan Teorisme  

Istilah radikalisme di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) memiliki arti sebagai paham atau aliran yang 
menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan 
cara kekerasan atau drastis; atau sikap ekstrem dalam suatu aliran 
atau keyakinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai 
Pustaka 1983:719). Radikalisme sebagai suatu faham di dalam 
mencakup pikiran dan tindakan yang mengarah dan membenarkan 
kepada orientasi dan praktik kekerasan karena didasari oleh klaim 
atas kebenaran terhadap pandangan yang diikutinya itu.   

Ketika masuk kepada perspektif pemikiran, kesadaran, dan 
tindakan, radikalisme ini akan menurunkan pikiran dan tindakan 
susulan yakni ekstremisme. Secara gramatikal, ekstermisme dapat 
diartikan sebagai suatu faham atau tindakan yang melewati batas 
ketentuan yang dipertunjukkan secara sangat keras (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka 1983:223). Berangkat 
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dari pengertian sederhana ini maka kata ekstrem, ekstremisme 
(paham atau ideologi),  atau ekstremis (pelaku) sering disematkan 
kepada individu atau kelompok yang melakukan tindakan untuk 
mencapai tujuannya dengan menggunakan cara yang keras dan 
dinilai melanggar kebiasaan dan aturan. Kata ekstremis ini di masa 
Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) sering dipergunakan 
para pimpinan Tentara Belanda di Indonesia atau KNIL yaitu Letnan 
Jenderal HS. Spoor  untuk menunjuk kepada para pejuang Republik. 
Pada masa itu penggunaan kata ekstremis yang ditujukan ke TNI dan 
laskar perjuangan ditujukan untuk memberi kesan negatif dan 
mendiskreditkan para pejuang kemerdekaan sebagai gerombolan 
kriminal, bukan sebagai tentara atau pejuang (de Moor, 2015). Di 
masa otoritarian Orde Baru, dengan tujuan untuk melanggengkan 
kekuasaan dan mendiskreditkan pihak-pihak yang diwaspadai 
dengan sebutan sebagai “ekstrem kanan” dan “ekstrem kiri”.  
Memasuki periode reformasi, pemahaman terhadap istilah ekstrem 
dan ekstermis ini mengalami perubahan. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 
radikalisme dan ekstremisme sebagai sikap yang bertentangan 
dengan sikap dan realitas kebangsaan Indonesia. Hal ini dikarenakan 
para radikalis dan ekstremis masa sekarang ini menunjukkan sikap 
penentangannya terhadap kesepakatan konsep kebangsaan 
Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.  

Seiring dengan modernisasi yang berkembang pesat pada Abad 
ke-20, peradaban dunia ditandai dengan menguatnya demokratisasi 
dan globalisasi. Penguatannya berlangsung di sebagian besar 
belahan bumi, termasuk negara-negara dan masyarakat Islam. 
Namun di balik menguatnya fenomena ini juga diikuti menguatnya 
fenomena radikalisme, termasuk di dalamnya radikalisme dalam 
kehidupan beragama.  

Dari gejala-gejala radikalisme agama, masalah terorisme telah 
menjadi isu dan kasus yang sering muncul dan menjadi 
kekhawatiran bersama. Terorisme merupakan suatu satu bentuk 
dari radikalisme agama dengan motif kemunculannya yang sama 
dengan motif munculnya radikalitas agama secara umum. Jika lebih 
dikhususkan, terorisme ditujukan terhadap semua yang berkaitan 
atau berhubungan Barat yang selama ini dipandangnya sebagai 
musuh utama Islam. Mungkin juga pemahaman ini yang ditujukan 
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untuk membedakan antara term terorisme dan radikalisme agama 
secara umum. Namun apapun itu, keduanya tetap saja merupakan 
suatu tindakan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat, 
dan karenanya harus diwaspadai dan disikapi. 

Aksi teror dalam konteks global memang sudah dipraktikkan 
pada periode 1980-an. Pada saat itu terjadi eskalasi politik dan 
penghadapan antar kelompok di kawasan Timur Tengah, tepatnya di 
Lebanon. Pada saat itu pos-pos konsentrasi tentara Amerika Serikat 
beberapa kali mendapatkan serangan bom bunuh diri. Pada dekade 
selanjutnya, periode 1990-an, meletus krisis di Somalia yang 
kemudian memunculkan konsep dan konsep gerilya kota, satuan-
satuan tentara Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. 

Peristiwa di WTC New York pada September 2001 bisa 
dikatakan sebagai titik kulminasi dari serangkaian aksi kekerasan 
dan teror yang mengatasnamakan agama dan kelompok. Namun efek 
dari peristiwa WTC boleh jadi menaikkan moral dan semangat dari 
pihak dan kelompok yang selama ini identik dengan serangkaian aksi 
teror. Akibatnya pasca-peristiwa WTC itu kontinuitas aksi teror dan 
kekerasan masih saja terjadi. Beberapa tempat di belahan dunia 
memberitakan terjadinya serangkaian aksi teror, seperti yang terjadi 
di beberapa negara di Eropa seperti Perancis, Inggris, Swedia, dan 
lain-lain. 

Sebagian besar kasus peristiwa kekerasan dalam wujud 
terorisme yang terjadi dalam dasawarsa terakhir ini sangat kental 
sekali dengan motif agama. Aksi terorisme seperti ini oleh para 
pelakunya dikatakannya sebagai satu bentuk jihad untuk 
menegakkan hukum dan kehormatan agama Allah. Sasaran yang 
menjadi obyek adalah orang atau hal yang memiliki kaitan baik di 
bidang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya dengan pihak Barat 
(Eropa, Australia, dan Amerika Serikat).  

Hal serupa juga menimpa Indonesia. Gejala teorisme di 
Indonesia terorisme yang bermotif agama (baca: Islam) telah muncul 
sejak lama. Dalam catatan sejarah, cukup banyak aksi kekerasan dan 
teror yang dilakukan dengan klaim agama seperti misalnya peristiwa 
pembajakan Pesawat DC-9 Woyla yang dilakukan kelompok 
“Komando Jihad” pada Maret 1981 di Bandara Don Muang Bangkok, 
Thailand (Moerdani, 1993: 410-448). Dalam tahun 1980-an itu aksi 
terorisme yang ditujukan untuk mengusik atau mengganggu agama 
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lain juga terjadi dengan adanya peristiwa peledakan bom di Candi 
Borobudur, Jawa Tengah. 

Pada dua dasawarsa terakhir, aksi terorisme juga sering 
melanda Indonesia. Ibukota Jakarta pada paru pertama periode 2000 
juga tidak luput dari sasaran bom bunuh diri dengan 
mengatasnamakan jihad. Pasca peristiwa 11 September 2001 juga 
terjadi aksi teror. Satu tahun setelah peristiwa tragis terhadap WTC 
itu, pada 12 Oktober 2002 ketenangan hidup rakyat Indonesia dibuat 
jadi tergoncang sehubungan dengan terjadinya aksi bom bunuh diri 
di Bali. Peristiwa ini menjadi sorotan dunia internasional 
dikarenakan aksi bom bunuh diri tersebut telah menelan sebanyak 
2002 korban tewas, dengan sebagian besarnya warganegara 
Australia. Tahun 2003 Hotel JW. Marrot yang terletak di bilangan 
Kuningan menjadi sasaran bom bunuh diri. Setelah itu setahun 
kemudian (tahun 2004) gantian lokasi depan dari gedung Kedutaan 
Besar Australia di Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat, jadi sasaran bom 
bunuh diri. Pada tahun berikutnya, aksi serupa terjadi lagi di Bali, 
dimana aksi serangan bom bunuh diri yang kedua ini terjadi pada 1 
Oktober 2005. Pada tahun 2009, Hotel JW. Marriot mengalami hal 
yang seperti di Bali, yaitu menjadi obyek sasaran aksi serangan bom 
untuk kedua kalinya. Pada tahun yang sama, sebuah hotel bertaraf 
internasional lain di Jakarta yang juga disasar pelaku teror bom 
adalah Hotel Rizt Carlton. Pada dekade berikutnya juga masih sering 
terjadi aksi terror, bahkan sampai saat ini, yang mayoritas berupa 
aksi bom bunuh diri di tempat-tempat vital, bahkan menyasar gereja 
dan kantor polisi. 

Radikalisme bermotif agama di Indonesia menjadi sorotan 
dunia internasional di masa reformasi yang eskalasinya makin 
meningkat. Untuk menyebut beberapa contoh adalah aksi kerusuhan 
dan teror bermotif agama di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, 
Maluku. Selain itu serangkaian aksi teror dengan cara meledakkan 
bom juga terjadi di berbagai kota  seperti Jakarta, Bali, Surabaya, dan 
beberapa tempat dan instalasi penting seperti gedung atau tempat 
fasilitas umum dan kantor-kantor polisi. Jika tidak melakukan 
peledakan, pola radikalisme dan teror itu dilakukan adalah dengan 
melemparkan ancaman akan meledakkan bom sehingga dengan aksi 
seperti ini masyarakat dibuat menjadi tercekam oleh khawatiran dan 
ketakutan. 
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Aksi-aksi radikalisme-terorisme membuat Indonesia 
menanggung paling tidak dua kerugian; pertama, menanggung 
kerugian dengan jatuhnya korban dari bangsa Indonesia yang tidak 
berdosa dan hancurnya beberapa fasilitas umum. Kedua, anjloknya 
citra pemerintah dan bangsa Indonesia di dunia internasional. 
Dengan maraknya tindakan kekerasan seperti itu maka Indonesia 
pernah dipandang sebagai negara yang tidak aman dan  berbahaya, 
dengan kata lain pemerintah Indonesia dipandang belum bisa 
memberi jaminan keamanan. 

Fakta yang disebut di atas merupakan kejadian yang 
dikelompokkan ke dalam klasifikasi aksi teror dan kekerasan di 
Indonesia dalam skala internasional, dalam arti kejadian dan obyek 
yang jadi sasaran mempunyai kaitan serta perhatian dari dunia 
internasional. Sementara itu masih ada banyak kejadian yang 
menunjuk kepada tindakan teror dan kekerasan dalam skala yang 
lebih kecil lagi dan jumlahnya lebih banyak. Dalam sebuah catatan 
menyebutkan bahwa terhitung sejak tahun 1999 hingga 2009 alias 
dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi 60 aksi teror dan 
kekerasan di Indonesia.(Agus Salim Fatta 2010:71) 

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia pada sebagian 
besarnya digerakkan dan dilakukan oleh para alumni Afghanistan 
dan Moro di Filipina Selatan. Para eks-Afghanistan ini tergabung ke 
dalam Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok ini disinyalir merupakan 
metamorfosis dari pecahan DI/TII . JI didirikan pada 1991 oleh 
kedua tokoh tersebut dengan mengusung cita-cita mendirikan 
Daulah Islam Nusantara dengan wilayahnya meliputi Thailand 
bagian selatan (Patani), Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina 
Selatan (Mindanao dan sekitarnya), hingga ke Australia.  

Ideologi perjuangan Jamaah Islamiyah termaktub dalam 
Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUP-JI). Untuk 
merealisasikan apa yang mereka inginkan itu, kelompok ini 
membentuk cabang-cabangnya (mantiqi dan wakalah) di Asia 
Tenggara dan Australia. Di Indonesia, JI memperluas pengaruh dan 
mencari pengikut dengan cara membentuk suatu lembaga yang 
dinamakan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI). Sebagai lembaga 
yang ditujukan untuk merealisasikan terbentuknya Daulah Islam 
Nusantara tersebut maka MMI bergerak secara terbuka dan tertutup, 
dengan lebih terfokus pada gerakan politik kemasyarakatan (Agus 
Salim Fatta 2010:71–72). 
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Adapun keterlibatan kelompok Al-Qaeda sendiri dalam 
serangkaian teror di Indonesia terfokus kepada pelatihan, 
pendanaan, serta penentuan target dan sasaran orang yang mereka 
nilai mewakili kepentingan asing utamanya Amerika Serikat dan 
negara-negara Barat. Relasi antara JI dengan Al-Qaeda di Indonesia 
baru terungkap setelah Umar Al Farouq dan Seyam Reda tertangkap 
di Indonesia. Meski banyak anggota JI telah ditangkap tapi ini belum 
menjamin bahwa aksi teror tidak akan terjadi lagi meski dua tokoh 
yaitu Dr. Azahari dan Noordin M. Top telah tewas. Hingga saat ini 
kelompok ini meneruskan aktivitas dan aksinya dengan menempuh 
dua jalur yaitu tertutup dan semi tertutup. Pola tertutup 
dipraktikkan dengan melakukan konsolidasi melalui aktivitas 
pelatihan dai dan pengajian, pelatihan mental-ideologi, pemeliharaan 
jaringan tertutup, dan penghentian sementara latihan militer. Sedang 
jalur semi tertutup dilaksanakan dengan menggunakan MMI untuk 
menjalin relasi dengan organisasi-organisasi Islam lain yang 
memiliki cita-cita untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Pola 
ini juga menggencarkan sosialisasi dan propaganda kepada 
masyarakat agar sampai kepada pemahaman dan opini bahwa 
serangkaian tindakan terorisme dan kekerasan yang terjadi selama 
tidak lain sebagai buah dari pekerjaan yang disetir oleh pihak militer, 
intelijen, dan Amerika Serikat. Cara semi tertutup lainnya yang 
dilakukan adalah dengan menyusup ke partai-partai politik, 
melakukan program propaganda, penyelenggaran pelatihan militer 
secara rahasia, serta penggalangan dan distribusi dana. 

Uraian di atas adalah sebagian kecil saja dalam membicarakan 
mengenai bentuk dan praktik dari tindakan kekerasan, teror, dan 
radikalisme yang mengatasnamakan agama tertentu. Jika dicermati 
secara cermat tiga hal kontraproduktif itu (kekerasan, teror, dan 
radikalisme) sebagai konsekuensi dari derap modernisasi yang 
berlangsung pesat pada Abad ke-20 hingga sekarang ketika 
peradaban dunia ditandai dengan menguatnya iklim demokratisasi 
dan globalisasi. Penguatan dua hal tersebut menjadi nyata dilihat 
dan dirasakan pada hampir semua aspek dan wilayah, termasuk 
dalam dunia Islam. 

Pada dasarnya pikiran dan aksi kekerasan, teror, dan 
radikalisme tidak milik atau menjadi ciri dari satu agama saja, tapi 
telah menjadi ciri dari setiap agama atau keyakinan. Jika dirunut, 
pemikiran dan sikap ini pada mulanya muncul dan berkembang dari 
adanya kultus keagamaan dan keyakinan. Dengan beragamnya 
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agama/keykinan di dunia, realitas ini berarti juga memunculkan 
potensi atas lahirnya radikalisme pada berbagai agama dan 
keyakinan itu  

Jika dicermati kemunculan radikalisme ini paling tidak 
disebabkan oleh dua faktor yaitu; pertama, sikap radikal dalam 
beragama itu muncul karena adanya anggapan bahwa agama atau 
keyakinan yang diyakini itu sebagai keyakinan paling benar. Bagi 
mereka, kebenaran itu hanya satu sehingga keyakinan di luar mereka 
dianggap sebagai menyimpang dan sesat. Pandangan seperti ini pada 
kelanjutannya melahirkan pandangan cenderung sebagai hitam-
putih, formalisitik, dan skriptural dalam memahami wahyu dan 
realitas.  

Kedua, tuntutan untuk melakukan reaksi terhadap struktur 
yang tidak adil. Reaksi ini ditujukan baik dalam skala lokal, nasional, 
dan internasional. Struktur yang tidak adil ini biasanya terjadi pada 
sektor ekonomi dan kebudayaan. Dari keadaan situasi seperti ini 
yang memunculkan sikap perlawanan sebagai reaksi dengan 
mengatasnamakan agama sehingga lahir serangkaian sikap radikal 
dengan wujud kongkritnya berupa aksi-aksi fundamentalisme, 
radikalisme, dan terorisme. 

Hal yang sangat memprihatinkan adalah kalangan teroris yang 
mengatasnamakan membela Islam, tidak hanya melakukan aksi 
terornya terhadap orang atau kelompok yang disebutnya sebagai 
kafir, namun mereka juga mengarahkan agresinya terhadap individu 
dan kelompok Islam yang berbeda pandangan. Adapun terhadap 
pihak pemerintah, mereka bersikap memusuhi dengan menilai pihak 
pemerintah (Indonesia) yang dengan penduduknya mayoritas Islam 
selama ini telah tidak menggunakan atau menerapkan hukum Tuhan. 
Karena itu pemerintah disebutnya sebagai thagut, yang itu 
disamakan sebagai pemerintah setan. 

Kelompok mudah mengafirkan kelompok lain yang tidak 
sepaham. Kelompok biasa disebut dengan kelompok takfiri dimana 
istilah tersebut bisa diartikan sebagai “mengkafirkan”. Dalam hal ini 
Muchlis Hanafi menyatakan fenomena takfiri adalah suatu keadaan 
atau fenomena  saling kafir-mengkafirkan antara kelompok dan 
aliran keagamaan dalam Islam. Dalam lintas kesejarahannya, 
fenomena takfiri ini bukan hal yang baru dalam masyarakat Islam. 

Kelompok takfiri yang juga disebut dengan neo-khawarij salah 
satu dari aksi mereka adalah melancarkan serangkaian aksi 
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kekerasan atas nama agama. Dalam praktiknya, pengikut kelompok 
ini sering melakukan tindakan mengkafirkan dengan pihak-pihak 
yang tidak sepaham dengan mereka dan dengan keras menyebut 
pemerintah Republik Indonesia sebagai thagut. 

Pelaku, motif, ideologi, dan jaringan kelompok masih saja 
serupa dari waktu ke waktu. Di Indonesia pernah muncul Darul Islam 
(DI) yang di masa lalu memproklamasikan pembentukan Negara 
Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 (van Dijk, 1983). Darul 
Islam di Indonesia ini sudah ada jauh sebelum kemunculan dari 
kelompok gerakan Al-Qaeda dan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).  

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sejak 
lama identik dengan kemajemukan, fenomena dan gejala 
insklusifisme ideologi dan praktik keagamaan seperti itu jelas 
menjadi sesuatu yang mengancam dan merugikan. Karena itu 
beberapa lembaga yang memiliki concern terhadap gejala ini 
melakukan survei yang secara umum hasilnya menyebutkan 
Indonesia dalam kondisi terpapar radikalisme. Jika hal ini terus 
dibiarkan maka keadaan yang dapat muncul berupa timbulnya 
pengingkaran terhadap kesepakatan atas eksistensi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang selama ini memegang dasar dan falsafah 
kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai Pancasila. 

Sementara di internal mayoritas kalangan Islam di Indonesia 
fenomena, gejala, dan kecenderungan ideologi dan praktik 
keagamaan insklusif radikal seperti itu jelas menjadi persoalan. 
Fenomena tersebut berpotensi memecah belah kohesifitas kalangan 
Islam sehingga berpotensi untuk menuju kepada keadaan saling 
memandang dan menilai salah antara individu/kelompok satu 
dengan yang lain. Fanatisme yang berlebihan pada paham agama 
yang terkadang mendorong penganutnya melakukan tindakan yang 
destruktif. 

Sikap radikalis dan ekstrem dalam laku beragama merupakan 
sikap ghuluw (berlebihan). Sikap ghuluw dalam beragama, dan laku-
laku yang lainnya, sebagai pikiran, sikap, dan tindakan yang 
menjauhi sikap moderat. Akibatnya pada laku radikal dan ekstrem 
itu ditandai dengan sikap fanatisme yang berlebihan pada salah satu 
pandangan, cenderung mempersulit dalam praktik keagamaan, 
berperasangka buruk pada pihak atau kelompok lain, dan sering 
mengkafirkan pihak lain. Hanafi menambahkan bahwa upaya untuk 
terwujudnya suatu konsolidasi agama dan kebangsaan, terutama 
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pada konteks keagamaan dan kebangsaan yang majemuk seperti di 
Indonesia, tidak mungkin diwujudkan jika tidak dengan menjaga dan 
menunbuhkembangkan sikap moderasi (wasathiyyah) dalam 
keberagamaan. 

Menyikapi situasi seperti ini maka pihak Kementerian Agama 
RI melakukan upaya untuk meredamnya dengan dikeluarkannya 
serangkaian kebijakan, di antaranya dengan disosialisasikan istilah 
Moderasi Beragama. Pihak Kementerian Agama juga menyatakan 
bahwa fenomena dan potensi timbulnya sikap radikal dan ekstrem 
dengan mengatasnamakan agama itu tidak terjadi pada satu agama 
tertentu, namun pada setiap agama memiliki potensi terjadinya 
gejala dan kecenderungan untuk radikal.  

Paparan di atas menegaskan bahwa moderasi bergama yang 
digaungkan oleh kementerian agama merupakan suatu yang urgen. 
Bahkan sikap ini merupakan bagian dari tujuan syariat (maqasid al-
Syari’ah). Sikap moderat akan membawa kemaslahatan dalam 
beragama, berbangsa dan bernegara. Dengan mengembangkan sikap 
moderat, maka akan dapat menghindarkan kerusakan akibat 
ektremisme dan radikalisme berlatar atau bermotif ideologi agama. 
Mencegah aksi terorisme yang memgatasnamakan agama. Dengan 
demikian dapat menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau 
yang disebut dengan al-dlaruriyat al-khamsah. 

D. Moderasi Beragama sebagai Mantra 

Kata beragama berasal memiliki kata dasar agama. Dengan 
mendapat awalan ber- maka kedudukannya menjadi kata kerja 
sehingga istilah beragama dapat diartikan sebagai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan agama(Purwadaminta 2003:302) 
terutama—dalam konteks penulisan buku ini—cara pandang 
beragama. Dilihat dari asal mulanya, kata “agama” ini berasal dari 
bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari “a” dan “gama”. 
Huruf “a” mengandung arti tidak, sementara “gam” atau “gama” 
memiliki arti tidak pergi, tetap ditempat, atau turun menurun (Harun 
Nasution 1985:5). 

Dalam bahasa Inggris, istilah agama ini adalah religion. Dalam 
kamus Merriam Webster, kata religion memepunayai arti: 1) The 
service and worship of God or the supernatural dan 2) Commitment or 
devotion to religious faith or observance. Dua arti tersebut secara 
sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dan tindakan 
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yang ditujukan melakukan keyakinan dan penghambaan kepada 
Tuhan.  Adapaun bahasa Arab, istilah agama biasa disebut dengan 
istilah “dien”. Istilah ini dilihat dari segi bahasa seperti diuraikan 
dalam Kamus Al-Munjid halaman 231, istilah din bermakna sebagai 
tartibun (tata-cara), tadbirun atau sistem, atau juga bermakna 
sebabgai sunnatun yang mengandung arti sebagai norma atau aturan 
(al-Yassu’i dan al-Yassu’i, 1981). Dengan mencermati uraian 
sederhana dari sudut kebahasaan di atas maka istilah beragama ini 
selanjutnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau ekspresi jiwa 
dalam berkesadaraan, berbicara, hingga bertindak yang sesuai 
dengan ajaran agama yang dianut dan diyakininya.  

Beragama dalam tinjauan sosial adalah sebagai suatu jenis 
interaksi sosial yang dibuat dan dilakukan oleh para penganutnya 
dengan berporos pada kekuatan non-empiris yang dipercayai untuk 
selanjutnya didayagunakan dalam mencapai keselamatan diri dan 
masyarakat umumnya (Hendro Puspita 1983:34). Dengan melihat 
dari sudut sosiologis dari tindakan beragama ini maka dalam praktik 
Moderasi Beragama selain menuntut terjaganya prinsip keimanan, di 
dalamnya juga sangat mengedepankan dan mengutamakan prinsip 
lain seperti kebersamaan, persaudaraan, hingga perdamaian dengan 
berlandas pada asas dan nilai humanisme. Dalam konteks dan fungsi 
berbangsa dan bernegara, Moderasi Beragama juga harus 
mengedepankan prinsip kemasyaratan dan kebangsaan. Pemahaman 
seperti yang mesti digali dan direvitalisai dalam penghayatan dan 
penerapan nilai-nilai ajaran Islam serta nilai dan prinsip yang 
terdapat pada agama dan keyakinan lain. 

Dalam menempatkan kedudukannya sebagai subyek, Menteri 
Agama Lukman Hakim Saifudin menyebut Moderasi Beragama 
sebagai mantra. Dengan menggunakan kata simbolis seperti itu, 
diharapkan Moderasi Beragama baik dalam konteks pemahaman dan 
kesadaran hingga pada tataran tindakan akan mampu 
mempengaruhi khalayak agar bisa menemukan kesadaran dan 
pelaksanaan kehidupan beragama yang sesuai dengan corak dan 
kenyataan yang berlangsung di Indonesia.  

Sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam kehidupan 
beragama di Indonesia, Lukman Hakim Saifudin meyakini bahwa 
“mantra”nya (Moderasi Beragama) sudah banyak yang dipahami 
oleh khalayak, namun diyakini juga bahwa yang masih belum 
mengetahui dan menyadari persentasenya masih lebih banyak. Di 
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negeri yang amat luas wilayahnya dengan realitas masyarakatnya 
yang majemuk seperti Indonesia maka diperlukan saluran-saluran 
yang memadai untuk usaha meningkatkan keterpengaruhan dari 
“mantra” ini.  

Dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim 
Saefudin menyatakan bahwa dirinya perlu menyatukan pikiran, 
sikap, dan tindakan agar semua yang diupayakan dan dikerjakan itu 
mampu menjangkau seluruh sasaran. Untuk itu dituntut suatu 
kemampuan untuk dapat mengubah gerak-gerak kecil di antara 
masyarakat yang telah tersadarkan dan memiliki pehamanan akan 
hal ini agar terintegrasi dan menjadi suatu potensi dan energi besar 
yang mampu mengantarkan kaum beragama dan eksponen 
kebangsaan di Indonesia menuju tatanan dan peradaban masyarakat 
yang lebih baik. 

Karena itu term Moderasi Beragama menjadi kata/istilah yang 
paling sering disebut dan digaungkan oleh Menteri Agama dalam 
setiap kesempatan dan kegiatan momentum yang menjadi wilayah 
kerja dan tanggung jawabnya. Hal itu diwujudkan oleh Menteri 
Agama dengan begitu intensnya untuk menyosialisasikan akan 
pentingnya Moderasi Beragama ini baik saat menjalani serangkaian 
kegiatan, melakukan publikasi cetak, hingga memanfaatkan media 
jejaring sosial semisal media Youtube.  

Dengan melakukan hal-hal tersebut, terdapat beberapa tujuan 
yang ingin dicapai oleh Menteri Agama dalam melalui membiasakan 
pelafalan istilah Moderasi Beragama ini, di antaranya: Pertama, 
istilah dan terma Moderasi Beragama sangat penting dijadikan 
framing dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat 
Indonesia yang plural dan multikultural. Terlebih lagi, paralel 
perkembangan teknologi informasi, kita pun menghadapi realitas 
dari masyarakat milenial yang bisa disebut dengan istilah “umat 
digital”. Dengan ciri zaman yang ditandai tipologi dan tuntutan yang 
serba instan seperti sekarang ini, maka di dalamnya sangat 
dimungkinkan sekali berlangsung perluasan  kompleksitas 
pandangan dan tindakan masyarakat dalam kehidupan beragama. 
Pada sebagian masyarakat terdapat individu atau kelompok yang 
terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci dengan disertai 
fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada ekslusivisme, 
ekstremisme, bahkan terorisme. Terdapat juga individu atau 
kelompok beragama yang bertindak kebablasan dalam menafsirkan 
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isi kitab suci sampai-sampai  tidak mampu membedakan antara ayat 
Tuhan dan yang bukan. Sementara itu terdapat  juga 
mempermainkan pesan-pesan Tuhan untuk pesan pribadi yang sarat 
dengan kepentingan. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari 
kompleksitas dalam kehidupan beragama dalam masyarakat kita 
yang jika tidak dikelola dengan benar akan berpotensi dalam 
menciptakan konflik yang akan mengoyak harmoni kehidupan. Pada 
situasi yang demikian itu maka kesadaran dan tindakan dari 
Moderasi Beragama tak lagi sekadar menjadi sesuatu yang wajib tapi 
menjadi suatu kebutuhan untuk diimplementasikan. 

Kedua, urgensi Moderasi Beragama ini sudah tidak ada 
kesangsian lagi terhadapnya dan tidak perlu diragukan maupun 
diperdebatkan. Tapi Menteri Agama melihat term dan konsep ini 
nampaknya belum sepenuhnya dipahami secara utuh dan benar oleh 
beberapa kalangan seperti kalangan aparatur sipil negara (ASN), 
bahkan keadaan ini juga terjadi di kalangan ASN dalam lingkup 
Kementerian Agama untuk mengimplementasikannya  dalam bentuk 
serangkaian program kerja kongkrit baik pada level dan tingkatan 
pusat hingga daerah. 

Ketiga, dalam menyikapi kenyataan sebagaimana terdapat pada 
item ke-2 di atas, Menteri Agama berharap di lingkungan 
Kementerian Agama yang selama ini menjadi tanggung jawabnya 
akan terwujud suatu keadaan untuk bisa memahami, meyakini, dan 
menginternalisasikan spirit dari konsep Moderasi Beragama dengan 
baik melalui berbagai program sesuai satuan kerja masing-masing. 

Kemudian, Menteri Agama mengatakan, mantra ‘moderasi’ 
sesungguhnya terkait erat dengan matra kedua yakni ‘kebersamaan’. 
Dalam konteks Kementerian Agama,  matra atau prinsip dan nilai 
kebersamaan ini pun harus selalu terus digaungkan atau 
didiskusikan. Tidak sekedar didiskusikan, pihak kementerian juga 
menunjukkan tindakan kongkrit dengan mengusung term ini.  

Sesuatu yang kemudian menjadi pesan moral utama adalah 
mengenai bagaimana agar semua program moderasi yang akan 
dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian Agama pada tahun-
tahun berikutnya bisa mewujudkan secara nyata kebersamaan dan 
penguatan rasa kebangsaan.  

Satu hal yang harus disadari bersama, moderasi selamanya tak 
akan pernah bisa terwujud selama pada individu dan kolektivitas 
masih terdapat pihak yang tidak ingin mencari titik temu. Hal ini 
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dikarenakan di dalam proses dan praktik moderasi di dalamnya 
meniscayakan tersedianya sikap dan tindakan yang berimbang 
(balance) dan adil (justice). Tanpa keseimbangan dan keadilan, 
seruan tentang Moderasi Beragama menjadi tidak efektif bahkan 
sirna sama sekali. 

E. Islam dan Moderasi di Indonesia 

Setidaknya ada dua corak pemikiran yang sampai saat ini 
masih eksis, yaitu fundamentalisme Islam yang sering dihadapkan 
pada modernism Islam. Penggunaan istilah ini tentu tidak 
sepenuhnya mendapat penerimaan dari kalangan pemikir Islam. 
Aboul Fadl misalnya berpandangan bahwa penggunaan istilah 
tersebut masih bias. Ia pun menawarkan istilah Islam moderat dan 
Islam puritan. Menurutnya, istilah moderat tidak sepenuhnya dapat 
direpresentasikan dengan istilah lainnya, seperti modernis, progresif 
maupun reformis (Fadl 2007).  

Dalam konteks Islam Indonesia, pada dasarnya ada tidak jauh 
berbeda dengan diskursus Islam dalam ruang global. Hanya saja 
dinamika Islam Indonesia dengan berbagai kultur masyarakat dan 
moderintas juga mempengaruhi corak dan tipologi Islam di 
Indonesia. Ada Islam wasatiyyah, ada Islam progresif  dan pada awal 
tahun 2000-an ada sekelompok ada muda yang membawa jargon 
“menyegarkan kembali” diskursus Islam, yaitu kelompok Islam 
liberal. 

1. Islam Fundamental 

Fundamentalisme dapat dikatakan sebagai representasi dari 
berbagai gerakan religio-politik kontemporer. Gerakan-gerakan ini 
berusaha mengkampanyekan slogan kembali kepada dasar-dasar 
teks suci. Berusaha menggali dan menginterpretasikan kembali 
dasar-dasar agama secara tekstual. Gerakan ini menghendaki 
kehidupan social politik kontemporer berdasarkan pada teks-teks 
agama secara tekstual (Weismann 2011:145–146). Tidak berlebihan 
jika dikatakan bahwa gerakan fundamentalisme Islam merupakan 
“kegagapan” kelompok dalam merespon modernitas.  

Pandangan mereka yang sangat khas adalah formalisasi 
Syariah dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara, termasuk 
dalam berpolitik. Islam merupakan bagian integral dari semua aspek 
kehidupan masyarakat (Mutawalli 2012:265). Dengan landasan 



MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI ISLAM INDONESIA 
 

30 

berpikir semaacam ini, maka perlu formalisasi Syariah dalam negara. 
Inilah yang menjadi garis ideologi mereka dengan berkaca pada 
kejayaan Islam pada masa lampau yang dipandang bahwa 
kejayaantersebut dicapai karena umat Islam saat itu menjalankan 
pemerintahan berdarkan syariat Islam yang dimanifestasikan dalam 
sisitem khilafah. 

Gerakan Islam fundamental, bukanlah lahir dari budaya lokal 
tertentu. Gerakan semacam ini bersifat transnasional yang melintasi 
batas negara dan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari pandangan 
mereka bahwa Islam bersifat universal.(Yoyo Hambali 2010:45) 
Tatanan politik dan masyarakat Islam tidak bias disekat oleh aturan-
aturan dan batas negara. Sementara, indikasi kemunculan Islam 
fundamental (Tibi 1998:2) atau radikal di Indonesia bukanlah suatu 
hal yang baru. Secara historis memang tedapat benang merah antara 
Islam fundamental dengan penduduk muslim di negara ini, sehingga 
menjadikan persoalan terorisme tidak dapat dipisahkan dengan 
Islam radikal. Gerakan ini di antaranya terinspirasi oleh Gerakan 
Revolusi Iran pada tahun 1979 dan gerakan Islam Timur Tengah. 
Kedua gerakan tersebut memberikan pengaruh terhadap munculnya 
pergerakan Islam di negara Indonesia. Conceptual framework untuk 
menentang pemerintah yang didapat oleh aktifis Islam di Indonesia 
setidaknya dipelopori oleh keberhasilan dari Gerakan Islam Timur 
Tengah dan Revolusi Iran (Jamati Islami, Pakistan dan al-Ikhwan al-
Muslimun, Mesir). Revolusi ini  secara “fundamentalis” menjadi 
kemenangan bagi ideologi dan doktrin partikularitas serta memiliki 
keterkaitan dengan isu kebangkitan Islam kontemporer melawan 
kekuasaan politik sekuler (Abegebrel 2004:737). 

Fundamentalisme dalam Islam dapat menjadi ekspresi dari 
orientasi radikal. Pemahaman Islam radikal memandang Islam 
sebagai agama yang sempurna dan memperhatikan keaslian budaya. 
Bukan sebagaimana dalam pengertian barat dalam mengartikan 
sebuah agama, tetapi Islam merupakan cara hidup yang kompleks 
mengatur setiap aspek kehidupan. Berbeda dengan pandangan kaum 
sekularis yang menolak campur tangan agama dalam aktifitas publik 
terutama dalam berpolitik. Doktrin untuk mendirikan negara Islam 
yang berlandaskan syariah merupakan perwujudan dari ideologi 
radikal. Yang membedakan antara kaum radikal dengan modernis 
ialah penegasannya terhadap keunikan dari Islam. Mereka menolak 
dengan tegas usaha-usaha yang mengidentikkan Islam dengan 
ideologi-ideologi barat seperti kapitalisme, demokrasi, sosialisme, 
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dan lainnya. Namun, dari sisi neo-fundamentalis atau Islamis, 
kekerasan dan pembunuhan diperbolehkan oleh radikalisme Islam 
dalam rangka mewujudkan agenda politiknya (Fuad 2012:9). 

Sebagai sebuah paham dan gerakan, fundamentalisme Islam 
dan gerakan Islam radikal menjadi dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan, karena keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang 
sama. Begitu juga ditinjau dari asal muasal term dan konsepnya, 
fundamentalisme Islam dan radikal bukan berasal dari Islam, 
melainkan hasl dari kebudayaan Barat. Sampai saat ini, di antara 
para pemerhati Islam belum sepakat dalam menggunakan istilah 
yang menggambarkan radikalisme Islam. Fazlur Rahman menyebut 
radikalisme Islam sebagai gerakan neo-fundamentalisme dengan 
semangat anti-barat atau gerakan neo-revivalisme (Ahmad Asroni 
t.t.:17). Ia memandang dengan sinis kaum fundamentalisme sebagai 
anti-intelektual yang pemikirannya dangkal dan superfisial serta 
tidak bersumber pada al-Qur’an dan budaya intelektual tradisional 
Islam (Fazlurrahman dalam Biyanto 2006:17). Sementara itu Espito 
lebih provokatif dalam mengartikan istilah fundamentalis dan 
cenderung pejoratif sebagai gerakan yang dahulunya melekat pada 
Kristen yakni sebagai kelompok literlis, ekstrem, dan statis. Namun 
dalam perkembangannya fundamentalisme cenderung merujuk pada 
kehidupan di masa lalu, bahkan lebih jauh fundamentalisme 
diidentikkan sebagai ekstremisme, fanatisme dan aktivisme politik, 
terorisme serta anti-Amerika. Oleh sebab itu, John L. Es Positi 
menggunakan istilah yang mempunyai akar tradisi Islam, yakni 
revivalisme  (aktivisme) Islam (Fakhrurrazi dalam Biyanto 2006:3). 

Sampai saat ini, gejala Islam radikal atau fundamentalisme 
Islam muncul dari kampus yang bersifat sekuler (Perguruan Tinggi 
Umum). Hal tersebut dipicu oleh pemikiran-pemikiran sekuler yang 
dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan Harun Nasution yang 
berkembang di perguruan tinggi Islam seperti Institut Agama Islam 
negeri (IAIN) (Abu Murba dalam Abegebrel 2004:738). Oleh sebab 
itu proses pembelajaran Islami sebenarnya yang diinginkan oleh 
aktifis Islam yang menmpuh pendidikan di kampus sekuler. Rujukan 
mereka ialah pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., 
yakni membentuk halaqah, liqa’ daurah, harakah, rihlah, dan lain 
sebagainya (Abu Murba dalam Abegebrel 2004:739). 

Fenomena tersebut sudah ada sejak masa pemerintahan Orde 
Baru. Meskipun aksi-aksi yang dilakukannya tidak menimbulkan 
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kekhawatiran, tetapi terdapat beberapa eksponen kelompok 
tersebut terlibat gerakan Islam radikal dan bergabung dengan 
kelompok Islam kanan. Keseharian dari kelompok mahasiswa yang 
berasal dari kampus sekuler memang sedikit berbeda dengan 
mahasiswa pada umumnya, sehingga mereka bersifat inklusif dalam 
menerima sesuatu yang berbeda dengan keseharian mereka. Kondisi 
tersebut menyebabkan sulitnya orang lain di luar mereka untuk 
mendapatkan ruang dalam kelompoknya, sehingga do antara sesama 
mereka terbentuk semacam paguyuban (gemeinschaft) (Abu Murba 
dalam Abegebrel 2004:740). 

Keberadaan kelompok tersebut hingga kini berimplikasi pada 
anggota-anggotanya tersebar pada tiga saluran yang secara ideologi 
memiliki kesamaan, namun ketiganya memiliki bidang aksi yang 
berbeda-beda. Pertama, mereka yang secara nomina masih bertahan 
dalam paguyuban ini dan melakukan aksi dalam suatu organisasi 
yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 
(KAMMI). Kedua, saluran partai politik dalam Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Ketiga, para anggotanya yang secara langsung 
tergabung dalam organisasi Islam seperti Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), Laskar Jihad, dan sebagainya. Keterlibatan mereka 
ialah secara langsung dalam peperangan di Maluku dan Ambon (Abu 
Murba dalam Abegebrel 2004:740). Kelompok inilah yang biasa 
disebut dengan istilah Islam radikal dengan faham radikalisme. 

Dalam perkembangannya, Ikhwanul Muslimin memunculkan 
gerakan-gerakan sempalan yang sangat radikal di berbagai negara, 
seperti Hizbut Takhrir, Jama’ah Islamiyah (JI), Jihad Islam, Jama’at 
Takfir, Hamas, Hizbullah  dan lain sebagainya (Gille Kepel dalam 
Hasan 2010). Munculnya gerakan radikalisme yang tidak lain adalah 
anak dari Islamisme tidak terlepas dari nuansa perjuangan politik, 
yaitu merupakan protes terhadap politik gaya Barat yang sekuler 
dan sering tidak berpihak kepada umat Islam. Di samping itu, 
gerakan Islamisme muncul sebagai reaksi atas kegagalan rezim 
politik gaya barat yang justru banyak menimbulkan konflik, 
kemiskinan, pengangguran, korupsi, kolusi dan lain 
sebagainya.(Fouad Ajami 1992) 

Meskipun seringkali dibungkam dengan aksi represif penguasa, 
namun gerakan Islamisme ini tetap berkobar dan tidak pernah surut. 
Ada dua macam gerakan Islamisme yang muncul, yaitu Islamisasi 
dari bawah yang dilakukan melalui dakwah dan kegiatan sosial serta 
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keagamaan, dan Islamisasi dari atas berupa jihad revolusioner untuk 
menggulingkan rezim penguasa. Pemilihan atas strategi pergerakan 
tersebut biasanya tergantung pada kesempatan politik yang ada dan 
aktor-aktor yang memobilisasi. Aktor-aktor gerakan Islamisme 
seringkali dapat melakukan mobilisasi secara efektif pada saat 
negara dalam keadaan lemah dan dilanda konflik kepentingan 
(coflict of interest) (Noorhaidi Hasan dalam K. S. Nathan dan Kamali 
2005). 

Oliver Roy menyebut bahwa gerakan Islam Fundamentalis 
yakni yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam 
ditunjukkan dengan adanya gerakan Ikhwanul Muslimin, Jamaah 
Islamiyah, Hizbuttahrir, dan Islamic Salvation Front (FIS). 
Pendekatan secara literal terhadap al-Qur’an dan Sunnah menjadi 
karakteristik utama dari Islam radikal. Literalisme mereka 
ditunjukkan oleh ketidaksediaannya untuk menafsirkan secara 
rasional dan intelektual. Karena penafsiran yang dibuatnya 
dilakukan oleh penafsir yang sangat ideologis dan sempit dalam 
menafsirkannya. Leonard Binder mengkategorikan fundamentalisme 
non-skriptural untuk Sayyid Qutb sebagai pemikir fundamentalis, 
dan literalisme ini memiliki koinsidensi dengan semangat 
skripturalisme.(Leonard Binder 1988) Lebih rinci, islam 
fundamintalis pada umumnya memiliki ciri-ciri dan karakteristik 
dasar sebagai berikut:(Ismail Hasani,. Et. all t.t.:13) 

Pertama, tafsir yang bersifat literer terhadap nash Al-Quran 
dan Hadis. Metode penafsiran ini tidak dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa nash yang mereka tafsirkan berdimensi 
historis (setidaknya untuk sebagian). Oleh sebab itu metode tersebut 
dapat membuka kemungkinan ayat ditafsirkan lebih maju dan 
fleksibel untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa 
harus meninggalkan prinsip dasarnya. Melalui metode tafsir inilah 
kaum Islam memandang realita yang ada di dunia saat ini ‘tidak 
Islami’. 

Kedua, antara domain negara (publik) dan domain agama 
(privat) tidak ada pemisah. Dari sini muncullah anggapan bahwa 
Islam tidak membedakan antara urusan publik dengan urusan privat. 
Berangkat dari prinsip tersebut kaum fundamentalis Islam tidak 
menerima untuk menerapkan sistem sekular yang salah satunya 
menjadi prinsip dalam sistem demokrasi. 
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Ketiga, tidak adanya kebebasan memeluk agama lain selain 
Islam dalam kaum Muslim. Bahkan tidak hanya terhadap 
perpindahan lintas agama (murtad), namun juga terhadap 
pengingkaran ‘Ilahi (kafir). Adanya kemungkinan tersebut harus 
ditolak, oleh sebab itu bagi setiap orang yang melakukannya akan 
dikenai sanksi. 

Keempat, segala hal yang bersifat ‘tidak Islami’ harus secepat 
mungkin digantikan dengan sistem yang ‘lebih Islami’. Oleh sebab 
itu, agenda perjuangan kaum Islam fundamentalis ialah beupaya 
menerpakan syariat Islam dalam hukum positif (ketatanegaraan). 
Namun upaya mereka itu memiliki ragam variasi mulai dari cara 
yang lunak yakni melalui pendidikan serta dakwah hingga 
menggunakan cara kekerasan fisik. 

Radikalis dan reaksioner sebagai karakteristik 
fundamentalisme Islam menjadi atribut lain bagi mereka. Atribut 
tersebut merupakan dimensi politik dari fundamentalisme Islam itu 
sendiri. Penggunaan istilah radikalisme Islam pada dasarnya 
memiliki dua alasan, yakni: Pertama, istilah tersebut merupakan 
fenomena ideologis yang harus menggunakan pendekatan dengan 
memusatkan makna ideologis dan mengabaikan  konteks serta 
akibat sosialnya. Kedua, istilah tersebut tidak merujuk secara 
langsung pada kelompok, doktrin, atau gerakan tunggal, melainkan 
hanya pada beberapa ciri-ciri tertentu dari sejumlah kelompok, 
doktrin, dan gerakan. Oleh karena itu, istilah tersebut didefinisikan 
sebagai gambaran kelompok ekstrim dari kebangkitan Islam modern 
(resurgence, revival, atau reassertion) (Biyanto 2006:18–19). 

Menurt Chouieri karakteristik gerakan Islam radikal (revivalis 
Islam) (Ngadimah 2008:273),  yaitu: (a) memurnikan ajaran Islam 
terhadap tradisi lokal dan budaya asing serta kembali pada Islam 
yang sesuai pada asal mula; (b) menolak taqlid (mengikuti pendapat 
orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya; (c) keharusan 
untuk melakukan hijrah dari dominasi kafir (dar al-kafir); (d) 
keyakinan terhadap pemimpin seorang pembaru yang adil (Choueiri 
dalam Fuad 2012:6). 

Ciri-ciri di atas bisa saja akan berkembang seiring dengan 
perubahan situasi politik lokal dan global. Hal ini karena paham dan 
gerakan fundamentalisme Islam selalu terkait dengan situasi dan 
perkembangan politik terbaru. 
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2. Islam Wasatiyyah dan Moderasi Beragama 

Menteri Agama Republik Indonesia (2014-2019), Lukman 
Hakim Saifudin dalam salah satu even Rapat Kerja Nasional 
Kementerian Agama RI mengatakan, moderasi bukan suatu proses 
yang singkat. Moderasi ini terjadi sebagai hasil dari perubahan demi 
perubahan yang dibarengi dengan evaluasi terhadap capaian-
capaian yang diperoleh pada kurun waktu sebelumnya sebagai 
wujud respons terhadap situasi terkini hingga tindakan antisipasi 
terhadap kecenderungan-kecenderungan di masa mendatang. Semua 
proses ini jika dihubungkan maka kesemuanya akan bermuara 
kepada satu istilah: moderasi. Dalam konteks ilmu bahasa istilah 
“moderasi” ini berkedudukan sebagai cara bekerja. 

Masih dalam konteks kebahasaan, istilah moderasi adalah kata 
serapan dari bahasa Inggris yaitu moderation yang memiliki arti 
yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran terhadap hal-hal 
yang bersifat ekstrem (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 2018). Dalam hal ini Menteri Agama mengatakan 
dalam perspektif gramatikal fungsionalnya, kata/istilah moderasi 
mengandung dua makna atau arti yaitu: 1) memandu, mengatur, 
atau menengahi, dan 2) pengurangan kekerasan dan penghindaran 
keekstreman. Kedua makna tersebut mirip dan sama-sama bersifat 
aplikatif dalam kedudukan atau peran menjalankan fungsi kontrol. 
Dengan demikian memoderasi, dalam konteks kata kerja aktif, 
adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengendalikan sesuatu atau 
entitas agar tidak menjadi kebablasan. Atau juga dapat dimaknai 
sebagai menarik hal yang sudah keterlaluan atau berlebihan untuk 
dibawa kembali ke jalur yang tepat dan seharusnya, dan 
mengepaskan hal ihwal untuk mencapai keseimbangan. 

Dalam bahasa Arab, istilah moderasi ini sering dipersamakan 
dengan kata washat atau i’tidal. Dua kata yang terakhir tersebut 
mengandung arti “tengah”, dan kata ini diasosiasikan dengan istilah 
moderat. Istilah moderat sendiri dalam dalam konteks bahasa Arab 
dikenal juga dengan mu’tadilun.(Heri Gusnadi 2008:304) Dalam 
perkembangannya istilah wasathiyyah ini juga sering dipadankan 
dengan kata ‘moderasi’ yang secara etimologi berasal dari bahasa 
Inggris ‘moderation’ yang memiliki arti sikap sedang dan tidak 
berlebih-lebihan. 

Pada konteks subyek atau pelaku, orang yang melakukan 
moderasi ini disebut sebagai moderator. Dalam konteks ini 
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moderator mempunyai arti dan kedudukan sebagai “penengah” atau 
“pelerai”.(John M. Echols 2005:384) Dengan begitu ketika seseorang 
mendapatkan amanat atau tugas sebagai moderator, maka ia akan 
menempati fungsi sebagai penengah dalam suatu acara seperti 
diskusi, seminar, sarasehan, dan lain-lain yang sedang 
diselenggarakan. Dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya itu 
seorang moderator harus bisa menempatkan diri atau berada di 
tengah-tengah serta mampu menengahi dan melerai serta menjamin 
keberlangsungan acara. 

Menurut Ibnu Faris (Yulianto 2016), seperti dilansir Muchlis M. 
Hanafi (2009), al-washatiyyah berasal dari kata wasath. Kata ini 
memiliki arti adil, baik, tengah, dan seimbang (balance). Dalam 
bahasa Arab, bagian tengah dari kedua ujung sesuatu disebut sebagai 
wasath. Kata ini mengandung arti baik sebagaimana disebutkan 
dalam sebuah hadits yang menyatakan, “Sebaik-baik urusan 
adalah awsathuha (yang pertengahan)”. Hadits ini berangkat dari 
kesadaran bahwa sesutau yang berada di tengah maka akan 
terlindungi dari  cela/aib atau cacat yang biasanya sering mengenai 
bagian ujung atau pinggir. 

Istilah lain yang sepadan adalah wusuth yang berarti al-
mutawassith dan al-mu’tadil, sebagaimana kata/istilah ini termaktub 
dalam perkataan orang Arab Baduy; “allamani dinan wusuthan la 
dzahiban furuttan wa la saqithan suquthan”. Kata lainnya adalah 
wasith yang berarti hasib dan syarif, sebagaimana ungkapan Jauhari; 
“fulan wasith fi qawmihi idza kana awsathuhum nasaban wa 
arfa’uhum mahallan”. Karena itu ketika seseorang mendapat tugas 
untuk menjadi wasit dalam suatu pertandingan, maka seseorang itu 
mesti berada pada posisi yang seimbang, tidak berat sebelah. 

Kemudian ada al-wasath yang berarti al-mutawassith baina al-
mutakhashimaini (penengah antara dua orang yang berselisih) 
(Shalabi, 2001:13–15). Dalam hal ini Khalifa Ezzat menyebut 
Wasathiyyah also means the straight path; right way; and being away 
from inclination to one party [side] above the other (Ezzat 2012). 
Dalam arti, wasatiyyah juga berarti jalan yang lurus; cara yang benar; 
dan jauh dari kecenderungan ke satu pihak [sisi] di atas yang 
lainnya. 

Jasminto, seorang sarjana Afghanistan dan pernah menjadi 
pengajar di Universitas Islam Internasional Malaysia, menjelaskan 
istilah moderasi menyangkut kebajikan moral yang tidak hanya 
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berhubungan dengan kehidupan individual, akan tetapi melingkupi 
integritas dan citra diri komunitas dan bangsa. Moderasi dalam 
proyeksi Qur’ani menyangkut identitas diri dan pandangan dunia 
komunitas atau umat Islam. Lebih jauh, moderasi adalah sebentuk 
kebajikan yang membantu atas tercipta dan terwujudnya harmoni 
sosial dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah personal, 
dalam keluarga dan masyarakat serta spektrum hubungan antar 
manusia lebih luas. Dalam konteks pengertian yang demikian itu 
maka para ulama di Indonesia sudah menentukan bahwa arah 
bangsa Indonesia ini berada dalam jalur moderasi untuk mewadahi 
semua elemen yang ada (Jasminto 2018:647). 

Dalam buku Strategi Al-Wasathiyyah (moderasi) yang 
dikeluarkan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Keemiran 
Kuwait, istilah wasathiyah didefinisikan sebagai suatu metode 
berpikir, berinteraksi, dan berperilaku dengan didasari atas sikap 
tawâzun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang 
dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan. Dengan 
melakukan hal yang dimaksud itu maka pada kelanjutannya akan 
bisa ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak 
bertentangan dengan prinsip ajaran agama dan tradisi/kebiasaan 
dalam masyarakat.(Muchlis M. Hanafi 2009:40) 

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural 
seperti dalam masyarakat Indonesia, prinsip dan perilaku moderasi 
harus dipahami sebagai komitmen/kesepakatan bersama untuk 
menjaga keseimbangan yang paripurna. Dalam kondisi seperti ini 
pada setiap warga masyarakat dengan apapun latar belakang suku, 
etnis, budaya, agama/keyakinan, serta pilihan politiknya harus mau 
dan mampu untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain, serta 
saling belajar melatih kemampuan dalam mengelola dan mengatasi 
perbedaan. Maka kemudian menjadi sesuatu yang jelas bahwa dalam 
perspektif kesadaran dan tindakan, kesadaran dan laku moderasi ini 
sangat erat kaitannya dengan konsep dan sikap toleransi. 

Sedangkan mengenai toleransi adalah kemauan dan 
kemampuan untuk bersedia menghormati dan menghargai 
perbedaan yang ada pada pihak lain. Kesediaan seperti itu sama 
sekali tidak berarti mengganggu, mengurangi, atau bahkan 
menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri kita. Justru agama 
mengajarkan agar setiap kita bersedia menghormati dan menghargai 
perbedaan keimanan atau keyakinan yang ada pada pihak lain. 
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Berkeyakinan adalah hak setiap manusia yang karenanya wajib 
dijaga bersama. Kita memiliki ajaran ‘tenggang rasa’, suatu warisan 
leluhur yang mengajarkan kita untuk mau dan mampu ikut 
merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda dengan kita. 
Suatu nilai kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama. 

Dalam tinjuan kritis kesejarahan masyarakat Indonesia, 
kesadaran dan perilaku toleransi sebagai kemauan dan kemampuan 
untuk bersedia menghormati dan menghargai perbedaan terhadap 
pihak lain sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kita tahu persis 
sudah sejak lama kultur masyarakat Indonesia dikenal sangat 
toleran, dan pendapat ini bukan omong kosong. Sejarah 
menunjukkan betapa masuknya keyakinan agama dari luar sejak 
periode Hindu-Budha, Islam, bahkan hingga masuknya ajaran 
Kristen ke bumi Nusantara semua berlangsung dengan damai dan 
tidak ada yang dilakukan melalui jalan kekerasan dan perang 
(Suminmto, 1985).  

Karena itu selain sebagai sebuah orientasi, maka Moderasi 
beragama dalam konteks masyarakat Indonesia ini juga 
mendapatkan tempat dan pembenaran logis jika ditempatkan atau 
ditujukan untuk melakukan upaya revitalisasi, dalam arti sebagai 
upaya untuk menemukan dan menguatkan kembali kemauan dan 
kemampuan bangsa Indonesia dalam menghormati dan menghargai 
perbedaan. 

Muara dari memahami dan menjalankan Moderasi Beragama 
adalah terwujud dan terbinanya tipikal tentang manusia baik dalam 
konteks individu maupun kolektivitas yang ideal. Seperti apa 
gambaran manusia ideal itu? Nurcholish Madjid menyatakan tipologi 
manusia (baik dalam perspektif sebagai individu dan kolektivitas) 
adalah gambaran tentang manusia yang terbebaskan (the liberated) 
yang mampu menyatakan diri dan bakat-bakatnya dalam suatu 
tindakan penciptaan tanpa paksaan dan memaksa. Sosok-sosok 
seperti ini akan mampu secara sepenuhnya terhadap kesendirian 
dan kemsyarakatannya dengan tidak terbelenggu kepada dogma 
sempit, prasangka, dan terjauh dari pikiran a-priori dengan lebih 
memilih bersikap toleran disemangati oleh rasa serta prinsip 
terhadap keadilan dan persamaan (Nurcholish Madjid 1987:151). 
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3. Islam Liberal 

Selain masalah persoalan radikalisme-terorisme, kehidupan 
keagamaan di Indonesia juga diramaikan dengan diskursus 
mengenai faham Liberalisme yang mewujud dalam Neo-liberalisme. 
Gejala ini menempati ruang dialektika yang sangat besar terutama di 
kalangan umat Islam. Pembincangan mengenai liberalisme ini marak 
dalam diskusi-diskusi yang dilakukan kalangan intelektual agama 
(Islam) pada dekade 1970-an hingga 1990-an dengan melibatkan 
para intelektual besar seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman 
Wahid, Dawam Rahardjo, dan banyak lagi. Diskursus dan diskusi 
tentang Liberalisme ini marak terjadi bersamaan dengan 
merebaknya diskurus mengenai Sekularisasi Agama pada kurun 
waktu yang disebutkan itu. 

Nurcholish Madjid menyatakan, liberalisme yang merupakan 
cabang dari Sekuralisme akan dipandang sesat jika diukur dengan 
ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai unsur-unsur dalam 
Liberalisme seperti kemerdekaaan individu, merupakan sesuatu 
yang patut diapresiasi namun jika kemudian berpendapat bahwa 
kemerdekaan dan kebebasan itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas 
maka hal itu, demikian Nurcholish Madjid, merupakan sesuatu yang 
dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Baginya, Tuhan 
memang mengajarkan tentang kemerdekaan individu namun dalam 
waktu bersamaan juga mengajarkan bahwa kemerdekaan masing-
masing individu tersebut dibatasi oleh individu yang lain atau 
dengan istilah kurriyatul mar’i mahdudah bihurriyati siwah 
(Nurcholish Madjid 1987:188). 

Satu hal yang disorot dan dipandang bisa menjadi ekses negatif 
mengenai liberalisme adalah, faham ini (liberalisme) mengakibatkan 
individualisme dan individualisme dalam term ekonomi akan 
mengakibatkan kapitalisme. Dalam sejarahnya, praktik kapitalisme 
yang berprinsip kepada kemerdekaan atau kebebasan ini telah 
dinodai sedemikan rupa sehingga terkesan nilai-nilai positifnya 
terkesan hanya menjadi semboyan saja. Dalam konteks ekonomi, 
kalangan kapitalis berbicara mengenai “kemerdekaan ekonomi” yang 
dipraktikkan dalam tindakan kebebasan untuk mengumpulkan harta 
bagi setiap individu dan digunakannya sebagai modal. Dengan tidak 
menentukan tentang bagaimana kekayaan itu diperoleh sebagai 
norma moral. Menurut mereka tidak ada prinsip-prinsip mengenai 
harat itu halal atau haram. Akibatnya adalah terjadinya jurang yang 
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menganga antara kaum kaya dan golongan miskin, dan ini 
merupakan kepincangan sosial yang berpotensi untuk destruktif. 
Karenanya dalam pandangan Madjid, kemerdekaan tidak dapat 
dipisahkan dengan persamaan, dan pelaksanaannya harus melalui 
pengorbanan sebagian dari kemerdekaan atau kebebasan seseorang 
(Nurcholish Madjid 1987:189). 

Memasuki periode reformasi di Indonesia fenomena 
liberalisme ini menampilkan diri dalam wujud Neo-liberalisme, yang 
seperti halnya dengan liberalisme, juga menjadi diskursus dan 
perbincangan yang sangat dan mengundang kontroversi di kalangan 
cendekiawan hingga masyarakat umum. Dalam konteks sebagai Neo-
liberalisme ini, As’ad Said Ali menyebut Neo-liberalisme adalah 
pemikiran ekonomi politik yang dipersatukan gagasan besar untuk 
mengembalikan kepercayaan sebagai pengalokasi sumber daya 
paling efisien (Ali 2008).  

Mereka yang bersepakat dengan pemikiran ini memiliki 
pandanagn dan kepercayaan bahwa pasar tidak hanya efisien dalam 
mengatur hubunngan ekonomi saja melainkan juga bisa diperluas 
dalam bidang-bidang lain seperti politik, pemerintahan, dan 
hubungan-hubungan sosial lainnya, termasuk dalam kehidupan 
agama. Sehingga permulaan periode reformasi hingga sekarang di 
kalangan Islam muncul suatu gerakan yang bernama Jaringan Islam 
Liberal (JIL) yang keberadaannya memunculkan respon dan 
kontroversi. 

 Dalam kaitannya dengan moderasi (beragama) ada sebagian 
yang menempatkan liberalisme juga menjadi lawan dari radikalisme 
atau ekstremisme.  Hanya saja kritik terhadap “Islam liberal” itu 
hanya bermain-main di tataran ide, pemikiran, dan wacana. Tafsir 
agama tidak sampai terimplementasikan. Sedangkan kelompok 
ekstrem gemar main kekerasan fisik dan hobi melakukan tindakan 
teror dan intoleransi terhadap siapa saja, khususnya umat beragama 
(baik di kalangan Islam ataupun non-Islam) yang mereka nilai 
“menyimpang” atau “sesat” dari standar kanon resmi yang mereka 
rumuskan dan kemudian dijadikan sebagai pegangan dan pedoman. 
Fenomena merebaknya kelompok ekstrimis dan fanatikus agama 
dewasa ini ada dimana-mana, di berbagai negara. Jadi sudah menjadi 
fenomena global. Arus konservatisme, fanatisme, esktrimisme, dan 
“fundamentalisme”, baik dalam konteks politik, pemikiran, maupun 
tindakan, sedang “bangkit kembali” di berbagai belahan dunia dari 
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Eropa dan Amerika Utara hingga Timur Tengah, Asia Tengah, dan 
Asia Tenggara. 

Liberalisasi Islam yang digagas oleh pemikir Barat memberikan 
pengaruh terhadap lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan 
intelektual Indonesia. Gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang 
muncul dewasa ini pada dasarnya lebih terpengaruh unsur eksternal 
dari pada perkembangan alami dalam tradisinya. Pengaruh tersebut 
dapat ditelusuri dengan mudah melalui trend pemikiran liberal Barat 
dan tradisi keagamaan Kristen. Leonard Binder seorang sarjana 
barat yang juga keturunan Yahudi mempelopori pergerakan Islam 
liberal dan pada era 80-an telah diorbitkannya. Ia memerinci segala 
agenda penting Islam liberal dalam bukunya yang berjudul Islamic 
Liberalism: A Critique of Development Ideologies. Ia menjelaskan 
tentang premis dan titik tolak perlunya diadakan pergerakan Islam 
liberal untuk didukung dan disebarluaskan. Pergerakan daripada 
instrumen untuk mencapai tujuan politik selain rational discourse 
untuk menciptakan pemerintahan liberal. Binder menjelaskan: “ 
Liberal government is the product of a continuous process of rational 
discourse…. Political Liberalism in this sense, is indivisible. It will either 
prevail worldwide, or it will have to be defended by nondiscursive 
action ” (Binder 1988:32).  

Para pemikir Barat ini memberikan pengaruh yang sangat 
besar dan cepat meluas melalui ulasan-ulasan yang mengupas secara 
spesifik hubungan antara Islam dengan liberalisme melalui dua buku 
yang berjudul Liberal Islam: A Sourcebook, hasil suntingan Charles 
Kurzman (Kurzman 1998), dan karya Leonard Binder berjudul 
Islamic Liberalis: A Critique of Development Ideologies. Fakta ini 
didukung oleh seorang lagi penulis dan pendukung Islam Liberal, 
Greg Barton, dalam bukunya Gagasan Islam Liberal di Indonesia. 
Barton menggariskan prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok 
Islam liberal yaitu: (a) Pentingnya kontekstualisasi ijtihad; (b) 
Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan (agama); (c) 
Penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-
agama; (d) Pemisahan agama dari parti politik dan kedudukan 
negara yang nonsektarian (Barton 1999). 

Charles Kurzman memperkenalkan tiga model pembacaan 
liberal terhadap Islam (syari’ah). Pertama, liberal syari’ah, Kedua, 
silent syari’ah, dan Ketiga, interpreted syariah. Liberal syari’ah, 
beranggapan bahwa sebenarnya syari’ah itu sendiri sejak awalnya 



MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI ISLAM INDONESIA 
 

42 

sudahliberal jika ditafsirkan apa adanya. Liberalisme Islam 
merupakan “fitrah” Islam. Alasannya adalah Islam sejak dari awal 
sudah mempunyai solusi umum atas problem-problem kontemporer. 
Mengenai pluralisme agama-agama, kalangan Liberal syari’ah 
biasanya merujuk kepada pengalaman Masyarakat Nabi Muhammad 
SAW di Madinah yang terumus dalam “Pigam Madinah”. Salah satu 
prototype liberal syari’ah ini adalah Nurcholish Majid (Cak Nur). 
Sedangkan untuk model kedua, berasumsi bahwa Islam tidak banyak 
berbicara mengenai isu-isu kontemporer. Islam liberal 
dimungkinkan terjadi pada masalah-masalah tertentu yang tidak ada 
presedennya dalam Islam baik secara normatif maupun historis. 
Karena Islam tiak banyak berbicara mengenai isu-isu kontemporer, 
maka diperlukan kreatifitas, terutamam yang menyangkut bidang 
muamalah. Untuk model ketiga berasumsi bahwa Islam membuka 
kemungkinan liberal pada masalah-masalah yang dimungkinkan 
munculnya penafsiran (interpretable). Mereka mengedepankan 
suatu epistimologi yang menekankan perluya keragaman di dalam 
menafsirkan teks-teks keagamaan. Dari sudut pandang Barat, 
mereka lebih dekat dengan sensibilitas liberalisme Barat. Mereka 
membela pemahaman tentang  kebenaran yang memerlukan dialog. 
Dengan kata “dialog” berarti terus mnerus mempalajari agama, 
bukan sebagai “kata benda”, melainkan sebagai “kata kerja”. Karena 
itu mereka mendukung sikap demokratis dalam beragama, karena 
demokrasi merupakan suatu penerimaan terhadapa perbedaan 
pendapat di dalam menafsirkan agama (Kurzman, 1998: 14-24).  

Dalam hal ini penulis memahami bahwa JIL sebagai liberal 
interpreted syariah. JIL beranggapan bahwa Islam membuka 
kemungkinan liberal pada problem penafsiran (interpretable). JIL 
mengedepankan aspek estimologi yang menekankan bahwa dalam 
menafsirkan teks-teks dibutuhkan keragaman dan harus bersifat 
kontekstual meskipun masih menggunakan tek-teks agama sebagai 
dalil.  Selain itu dalam memahami teks yang menjadi pertimbangan 
pokok lainnya yakni kondisi sosio-kultural dan historis dalam 
masyarakat.  Formulasi baru juga dibutuhkan bagi umat Islam untuk 
memahami dan mengembangkan teks sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan zaman. Sejatinya sebuah teks memiliki korelasi yang 
erat dengan asbabun nuzul dan juga asbabul wurud hadis (Abegebrel 
2004).  Namun kebudayaan agama yang baru yang datang perlu 
disofistikasikan berdasarkan nilai-nilai luhur agama tanpa 
menghancurkan kebudayaan yang telah ada. Hal ini karena proses 
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penerimaan wahyu dari Nabi Muhammad dan penyebarannya 
terhadap para sahabat serta generasi-generasi setelahnya berjalan 
secara dinamis, dan bukan proses yang statis (Setiawan 2005:56). 

Karakteristik yang melekat pada Islam liberal di Indonesia 
yaitu: (1) Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam (2) 
Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks. (3) 
Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural (4) 
Memihak pada yang minoritas dan tertindas (5) Meyakini kebebasan 
beragama (6) Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas 
keagamaan dan politik (Ahmad 2004:89–90). 

4. Islam Progresif 

Islam progresif merupakan salah satu model pemikiran Islam 
yang muncul di era modern saat ini. Model pemikiran Islam ini 
mencoba melakukan reinterpretasi ajaran-ajaran Islam agar mampu 
menjawab berbagai tantangan di era kontemporer.(Baca Saeed 
2006:142–50) Agar Islam mampu menghadapi dinamika dan 
perkembanagan masyarakat dan modernitas.  

Secara bahasa, Islam progresif paling mendekati makna Islam 
berkemajuan. Model pemikiran Islam ini pada dasarnya melengkapi 
pemikrian Islam liberal yang lahir sebelumnya. Bila Islam liberal 
lebih fokus pada otokrotik atau lebih sibuk melakukan kritik 
internal, Islam progresif melengkapinya dengan melakukan kritik 
juga secara eksternal. Kritik terhadap modernitas, imperialisme dan 
kolonialisme (Dafit 2017:46).  

Saeed mencatat bahwa gagasan Islam progresif merupakan 
kelanjutan dari tren modernis yang selanjutnya berkembang menjadi 
neo-modernis. Pemikiran dan gagasan Islam progresif, bila ditelisik 
lebih jauh, pada dasarnya secara substantif sama dengan gagasan 
yang dibawa oleh pemikiran Islam lainnya, seperti Islam inklusif, 
Islam liberal, Islam transformatif atau gerakan-gerakan Islam yang 
muncul di penghujung millenium kedua. Umumnya pergerakan Islam 
(di luar puritanisme) menginginkan Islam lebih mengedepankan 
nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesetaraan, keadilan, 
memperjuangkan hak-hak yang selama ini di nilai tertindas, 
menjunjung dan menjamin Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai 
kemanusiaan lainnya. Islam yang membumi dan menyatu dengan 
denyut nadi kehidupan sosial masyarakat.   
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Ada beberapa karakteristik Islam progresf, yang paling kentara 
antara lain adalah pertama, menuntut adanya reformasi metodologi 
pemikiran Islam tradisional. Reformasi metodolgi ini perlu agar 
menghasilkan produk pemikiran Islam dalam berbagai bidang, 
hukum, pendidikan, politik ekonomi dan lain sebagainya agar ajaran 
Islam mampu menjadi solusi dari berbagai permsalahan sosial dalam 
kehidupan masyarakat di era modern saat ini dan yang akan datang. 
Kedua, selain reformasi motodologi pemikiran, mereka juga 
menghendaki kontekstualisai produk-produk pemikiran Islam 
tradisional agar mampu diterapkan dan mampu memberikan 
sumbangsih yang lebih maksimal dalam penyelesaian berbagai 
problem sosial umat. Ketiga, kalangan Islam progresif melalukan 
integrasi dan mengkombinasikan metodologi pemikiran Islam 
tradisional dengan metode kontemporer agar lebih paripurna untuk 
menghasilkan produk pemikiran yang kontekstual dan selaras 
dengan pronblem yang terjadi saat ini (Yusdani 2015:148). 

Islam progresif dalam melakukan ijtihad lebih lebih 
mengedepankan metode istislahi. Metode ini mendasarkan ijtihad 
pada pemenuhan kemaslahatan dalam penyelesaian berbagai 
masalah kehidupan umat. Landasan pemikiran model pemikiran ini 
adalah maqasid Syari’ah. Metode Istislahi dalam bidang pemikiran 
hukum Islam merupakan suatu metode penalaran hukum yang 
mengumpulkan ayat-ayat yang bersifat mujmal kemudian digunakan 
untuk menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau 
mendatangkan kemaslahatan. Istislahi atau al-Maslahah al-Mursalah 
adalah maslahat berupa kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan 
pertimbangan logika dan sesuai dengan tujuan syara’, namun tidak 
ada petunjuk dalam nas yang mendukung atau mereduksinya. 

Model pemikiran Islam progresif berusaha mewujudkan 
otentisitas dan modernitas sekaligus. Model ini juga 
mempertemukan dua hal: pertama, tetap berpegang teguh pada nas, 
dan kedua, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan 
dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap 
naṣ  dan menjelaskan illat-nya (Zamzami 2016:6). Model ini dapat 
diterima secara syara’ maupun akal, karena pertama, model ini 
menjaga segala yang sudah tetap dalam syari’ah; kedua, model ini 
memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar 
maslahah mursalah, termasuk ‘urf (adat) umum, sebagai bentuk 
pengamalan semangat syari’at tanpa “menabrak nas”.  
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Kalangan Islam progresif membangun metodologi pemikiran 
yang compatible untuk menjawab berbagai problesm sosial 
keagamaan. Metodologi ini berusaha melakukan harmonisasi antara 
teks dengan konteks, mendialogkan teks-teks agama dengan realitas 
sosial dan mencari kemaslahatan. Pada poin ini, pada dasarnya ada 
kemiripan dengan metodologi yang dikembangkan oleh kalangan 
Islam liberal, hanya saja kalangan Islam liberal lebih mengedepankan 
akal daripada teks. Sehingga, gagasan kalangan islam liberal tersebut 
sampai saat ini masih ditanggapi negatif oleh sebagian masyarakat 
muslim, karena tidak berpijak pada kerangka metodologi ushul fiqih 
yang kuat.(Yusdani 2015:154–55) 

Memang harus diakui, tanpa adanya harmonisasi antara teks 
dengan realitas, maka kemaslhatan yang menjadi tujuan teks 
tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Terlebih dalam konteks 
hukum Islam di era modern saat ini. Maka sangat wajar bila 
Muttahari menyatakan:  

“A legal system cannot meet the challenges of time and location 
unless it is in full harmony with the human intellect (‘aql); the human 
primordial nature (fitrah); human rights; and human physical, mental, 
psychological, and spiritual needs of the individuals and society. 
Ibelieve that the Islamic legal system is able to meet these challenges 
provided Islamic legal thought and approaches are reconstructed and 
revised according to new challenges and requirements. This is how the 
Islamic legal system can and may keep its dynamic character in the 
future as it has done in the past.” (Ezzati 2010:48). 

Gagasan Islam progresif di Indonesia dikembangkan oleh 
pemikir-pemikir Islam kontemporer. Pada jajaran ini ada nama M. 
Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Cak Nur(Dafit 
2017:47) dan pemikir Islam kontemporer Indonesia lainnya. 

Kehadiran kalangan pemikir progresif yang akan melanjutkan 
gagasan-gagasan para pemikir modernis Islam, dengan ijtihad yang 
segar (fresh ijtihad) menjadi harapan baru untuk membangun dunia 
Islam yang sejalan dengan budaya-budaya masyarakat modern. 
Dalam konteks Indonesia, pemikrian-pemikiran tersebut diharapkan 
dapat bersinergi dengan infrastruktur sosial negara untuk mencapai 
tujuan bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
membawa kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menjamin Hak 
Asasi Manusia, menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok 
minorotas etnis, ras atau agama pluralisme serta menjamin 
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kesetranaan semua warga bangsa dalam berperan untuk 
membangun peradaban bangsa dan dunia. Isu-isu inilah yang 
menjadi perhatian kalangan Islam progresif (Safi 2003). 

F. Islam Nusantara; Ekpressi Moderasi Beragama di 

Indonesia  

Sampai saat ini, pro-kontra tentang “Islam Nusantara” di 
tengah-tengah masyarakat masih saja berlangsung. Pro dan kontra 
tersebut terjadi lebih pada perbedaan paradigma dan bahkan 
dilatarbelakangi oleh subyektifitas dan pandangan politik dari pada 
perbedaan secara obyektif dan ilmiah. Bagi yang pro berpandangan 
bahwa tidak ada yang aneh dengan istilah Islam Nusantara. Istilah ini 
bukan merujuk pada madzhab tertentu, akan tetapi hanya sekedar 
istilah untuk tipologi, bukan ideologi. Bagi yang kontra 
berpandangan bahwa Islam sebagai agama yang universal tidak 
perlu embel-embel apa pun. Universalitas Islam mencakup seluruh 
isi alam dan tidak perlu penisbahan pada wilayah geografis atau 
kultur masyarakat tertentu. 

Islam Nusantara tidak terikat oleh ikatan teritorial konteks 
Indonesia saja. Istilah Nusantara menjelajahi dan melintasi 
“Nasionalisme Indonesia”. Istilah Nusantara merujuk ke luar teritori 
Republik Indonesia yang ada saat ini. Ia merujuk ke Semenanjung 
Malaysia, seluruh Borneo (Kalimantan), Papua, juga tradisi yang 
disebut Melayu. “Islam Nusantara” adalah pengalaman keislaman 
seorang manusia dalam konteks Nusantara. “Bangsa Nusantara” 
lebih luas dari bangsa Indonesia dan Malaysia, serta Thailand saat ini 
(Azra 2002:14). 

Azra mencatat bahwa “Islam Nusantara” dalam dunia akademis 
mengacu kepada “Southeast Asian Islam” yang terdapat di wilayah 
Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand Selatan) dan 
Mindanau (Filipina Selatan). Wilayah Islam Nusantara dalam 
literatur pra-kolonial disebut “negeri bawah angin” (lands below the 
wind). Wilayah Islam Nusantara adalah salah satu dari delapan ranah 
religio-kultural Islam. Tujuh ranah agama-budaya Islam lain adalah 
Arab, Persia/Iran,Turki, Anak Benua India, Sino Islamic, Afrika Hitam 
dan Dunia Barat. Setiap ranah mempunyai karakteristik yang 
berbeda dari yang lain, karena perbedaan geografis dan kultur 
masyrakat. Namun demikian pada tataran aqidah dan ibadah 
Mahd}ah) masih memegangi prinsip pokok yang sama (Azra 2015). 
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Istilah Nusantara bukanlah istilah resmi layaknya istilah 
“Indonesia”, karena istilah Nusantara merupakan istilah budaya. 
Istilah ini merupakan istilah yang merupakan istilah yang melekat 
dalam budaya dan terus berproses dan berkembang sejalan dengan 
perjalanan waktu dan perkembangan masyarakat. Gagasan dan 
gerakan Islam Nusantara lahir dan hidup secara natural dan kultural 
tanpa intervensi atau paksaan dari mana pun. Gagasan ini dalam 
konteks Indonesia melekat pada Ormas NU. NU Sendiri lahir jauh 
sebelum terbentuknya Negara Indonesia (Tauhidi 2015:16).  

Ada hal yang sangat penting untuk dimengerti untuk 
memahami Islam Nusantara, yaitu adanya dinamika antara agama 
dan budaya. Islam dan kultur lokal suatu daerah niscaya saling 
berjalin-kelindan satu sama lain. Hasilnya, akan muncul corak 
keberislaman yang khas dan tentunya akan berbeda antara satu 
wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagai keyakinan (akidah) ia sama, 
namun ekspresi keyakinan tersebut, pada masalah-masalah tertentu 
akan berbeda. Bahkan karakter masyarakat juga mempengaruhi 
corak keberislaman tersebut. Artinya, Islam bukanlah agama yang 
tertutup dari budaya. Ia tidak bersifat eksklusif yang menolak semua 
budaya yang lahir dan hidup dalam masyarakat. Islam mau dan 
mampu mengakomodir keberadaan budaya dan nilai-nilai yang 
sudah ada sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-
dasar Islam (akidah). Karena keniscayaan adanya dinamika antara 
Islam dengan budaya ini, maka sangat wajar bila Gus Dur pernah 
mengatakan, “Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi 
terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya 
kehidupan dan membuatnya tidak gersang” (Sahal 2015:33). 

Secara historis telah terbukti bahwa masyarakat nusantara 
merupakan masyarakat yang sopan, santun, saling menghargai, 
terbuka, toleran, tenggang rasa, punya spirit untuk bergotong royong 
dan hidup bersama dalam ikatan persaudaraan dan persatuan. Nilai-
nilai budaya inilah yang memberikan warna khas bagi Islam yang 
ada di Nusantara. Ia menjadi karakteristik yang unik bagi 
keberislaman masyarakat nusantara sampai saat ini. Ada pun akhir-
akhir ini ada beberapa yang berwatak dan bersikap keras dengan 
mengatasnamakan Islam, ini lebih karena pengaruh dari budaya 
kekerasan yang berhasil masuk atau dibawa masuk oleh beberapa 
orang atau kelompok tertentu.  
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Karakteristik yang paling menonjol dari Islam Nusantara 
adalah sikap toleran. Sikap ini mengedepankan kelembutan dan 
penghargaan terhadap perbedaan yang ada, baik perbedaan kultur 
maupun keyakinan, sampai perbedaan dalam praktik keberagamaan 
dalam Islam. Sikap ini bukan tanpa landasan. Secara normatif, baik 
dalam al-Quran maupun al-Sunnah, banyak pernyataan baik secara 
eksplisit maupun implisit mengenai perlunya sikap lembut dalam 
beragama dan menghadapi perbedaan.  

Praktik keberislaman yang dilakukan oleh Nabi, sahabat dan 
Ulama-ulama juga menekankan sikap toleran ini. Sikap tegas Nabi 
dan para sahabat terhadap non-muslim saat itu hanyalah sebagai 
respon atas kezhaliman dan intimidasi yang mereka terima. Merujuk 
pada arti dan nilai dasar Islam, maka yang paling fundamental adalah 
nilai penghargaan terhadap kelompok lain di luar Islam. Toleransi ini 
membawa harmoni yang sejalan dengan makna kepasrahan (Islam). 
al-Fairuzabadi> pernah mengatakan: "Jadilah toleran dan mudah". 
Toleransi adalah salah satu jenis kebaikan dalam jiwa yang 
membawa cinta untuk siapa yang terbaik bagi jiwa. Karena itu, 
toleransi membawa cinta dan harmoni. Juga membuang kekerasan 
dan disonansi. Toleransi adalah hati yang mendorong untuk 
menemukan kehidupan yang baik, jiwa yang jernih, bebas dari segala 
jenis kekerasan dan ekstrem" (Yasin t.t.:1). 

Toleran merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai 
keislaman yang rahmatan lil alamin.  Sikap ini menjadikan Islam 
sebagai “pencipta” harmoni dalam sikap membangun toleransi 
positif bagi semua kelompok agama dan aliran kepercayaan, 
sebagaimana semangat dalam Q.S. al-Kafirun ayat 1-6, dimana kita 
sebagai umat islam tahu bahwa di sekeliling kita ada keyakinan dan 
kepercayaan atau iman lain yang kita dituntut untuk memahami dan 
menghormati dengan pemahaman dan penghormatan yang wajar 
sebagaimana mereka lakukan pada kita. 

Selain toleran, ciri Islam nusantara adalah terbuka (inklusif) 
sehingga memudahkan integrasi dan kolaborasi antara agama dan 
budaya. Integrasi dan kolaborasi agama dan budaya merupakan ciri 
pokok Islam nusantara. Keterbukaan budaya nusantara telah ada 
sebelum Islam masuk. Hal ini terbukti dengan keberhasilan 
islamisasi masyarakat pulau Jawa oleh Wali Songo. Pendekatan 
budaya yang dilakukan oleh para wali tersebut membuat Islam dapat 
diterima oleh masyarakat saat itu. Kelihaian para wali dalam 
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mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam budaya jawa saat itu 
merupakan kunci kesuksesan mereka dalam menyebarkan Islam 
pada abad ke-15-an. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat 
dipungkiri.  

Integrasi agama dan budaya bukan hanya menjadi ciri khas 
Islam nusantara yang sudah dirintis oleh Wali Songo sejak dulu, akan 
tetapi juga menjadi kelebihan yang membuat Islam bisa menyatu 
dengan denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat 
ini. Ia menjadi dasar-dasar pembentukan tatanan hidup masyarakat 
nusantara. Ini kelebihan Islam Nusantara selain ajaran tasawuf dan 
asimilasi pendidikan (Ramli 2016:50). 

Karakteristik lain yang paling menonjol dari Islam nusantara 
adalah sikap moderat. Moderat di sini bisa diartikan tidak liberal dan 
tidak ekstrem. Sikap ini merupakan manifestasi dari predikat 
(ummatan wasat}an) sebagaimana telah dikupas pada sub-bab di 
atas. Sikap tawa>sut} juga merupakan sikap yang paling baik 
sebagaimana diungkapkan َخْير األمور أْوَساُطها. "Sebaik-baik tempat 
adalah di tengah. Setiap ujung hasilnya memiliki dua puncak yang 
buruk; Sesungguhnya kemurahan hati berada di tengah kekikiran 
dan perilaku boros. Keberanian ada di tengah-tengah antara 
pengecut dan ceroboh. Manusia diperintahkan untuk menghindari 
keburukan menjauhinya. Setiap saat sikapnya jauh dari dia 
meningkat, sikap kosong juga semakin menjauh darinya" (al-Jaziriy 
1979:299). 

Ada tiga pokok pemikiran yang melandasi paham Islam 
moderat, yaitu ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim), 
ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sesama anak bangsa), dan 
ukhuwah basyarriyyah (persaudaraan sesama manusia). Tiga pokok 
pemikiran inilah yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan 
sosial masyaralat, sehingga terjaga hubungan yang baik secara 
vertikal (spiritual) dengan Allah SWT melalui ibadah mahdhah dan 
hubungan horizontal (sosial) melalui ibadah-ibadah sosial. 

Berdasarkan paparan di atas, maka relevansi antara Islam 
Nusantara dengan moderasi beragama di Indonesia sangat jelas. Pola 
dakwah yang mengintegrasikan agama dan budaya masyarakat 
Nusantara telah berhasil melahirkan corak dakwah yang dapat 
diidentifikasi sebagai faktor penting bangunan moderasi Islam di 
Nusantara. Pola dakwah yang adaptif, toleran dan inklusif 
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merupakan beberapa kata kunci yang sangat penting dan 
menguatkan keberhasilan dakwah Islam (Umar 2019:111). 

Moderasi Islam nusantara dicirikan dengan sikap akomdatif 
(tawaquf) namun tetap kritis. Tawaquf di sini artinya berhenti 
mempersoalkan suatu masalah dengan cara mengambil opsi yang 
terbaik di antara berbagai opsi yang ada, meskipun opsi yang diambil 
tersebut belum memuaskan semua pihak. Tawaquf  juga berarti 
mengintegrasikan unsur-unsur kebenaran yang ada di dalam 
berbagai opsi lalu ditetapkan sebagai pegangan sementara. Bila 
pegangan tersebut terbukti mendatangkan kemaslahatan bagi 
berbagai pihak maka pegangan ini baru diterima sebagai pegangan 
yang permanen (Umar 2019:116).  
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Moderasi Beragama baik dalam konteks teori/konsep dan 
tindakan di dalamnya meniscayakan tersedianya sikap kesadaran, 
sikap, dan tindakan yang berimbang (balance) serta adil (justice). 
Tanpa hal-hal yang disebutkan itu maka seruan mengenai Moderasi 
Beragama hanya akan nyaring untuk disuarakan namun kering 
dalam realitas.  

Dalam tataran kongkret, perlu menunjukkan kesadaran, 
penyikapan nyata, serta tindakan-tindakan yang menunjukkan 
kepada keseimbangan dan adil, yang tentunya hal-hal tersebut 
menuntut kemauan dan kemampuan pada insdividu atau 
kolektivitas untuk bisa melaksanakannya.  

Ini tentu bukan pekerjaaan mudah karena dalam setiap jenis 
keyakinan dan agama apapun di dalamnya pasti terdapat 
pemahaman dan pengajaran nilai-nilai keyakinan yang bersifat 
fundamentaistik yang jika dipahai dengan pandangan sempit maka 
di dalam keyakinan tersebut akan melahirkan potensi pikiran dan 
tindakan fundamentalisme yang berujungan kepada adanya 
pembenaran dalam melakukan radikalisme yang baik secara teori 
maupun praktk bertentangan dengan konsep mengenai moderasi 
beragama. 

Seperti disebut sebelumnya bahwa di dalam setiap agama dan 
keyakinan apapun di dalamnya terdapat potensi fundamentalisme 
dan radikalisme yang jika keduanya hanya disandarkan kepada 
argumentasi skripturalis ajaran didapatkan pembenaran dalam ayat-
ayat suci masing-masing agama. Skripturalisme pemahaman ajaran 
agama ini selain menimbulkan potensi konflik dengan keyakinan 
lain, pada tingkatan internal juga menimbulkan friksi hingga konflik 
pada sesama pengikut suatu ajaran agama.  
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Di sinilah kemampuan berpikir dan kemauan bertindak dalam 
bingkai moderasi beragama mendapat ujian yang sebenarnya bagi 
siapa saja yang memiliki pandangan bahwa untuk menghadapi 
sekian banyak klaim kebenaran dan merebaknya faham 
fundamentalisme-radikal, maka salah satu upaya yang bisa 
dilakukan adalah dengan mengembangkan kesadaran mengenai 
moderasi beragama. Terlebih pada masyarakat Indonesia yang 
majemuk dengan potensinya yang sangat besar atas menguatnya 
fundamentalisme dan radikalisme, betapa rentannya eksistensi 
bangunan kebangsaan dan kemajemukan masyarakatnya 
dikarenakan gempuran dari faham fundamentalisme, ekstremisme, 
dan radikalisme yang hanya berdasarkan kepada klaim sempit 
mengenai klaim kebenaran ajaran agama.  

A. Pancasila: Fakta Moderasi Kebangsaan 

Dalam konteks negara dan bangsa Indonesia yang 
penduduknya mayoritas penganut Islam, Moderasi Beragama pada 
kenyataannya bukan sebagai gagasan dan tindakan kongkrit yang 
baru di tengah keberagaman agama, suku dan budaya. Menilik 
kepada sejarah berdirinya negara dan bangsa Indonesia, para 
founding fathers bangsa ini dengan kemampuan optimal yang 
dimilikinya telah merumuskan konsep Pancasila dengan segala 
pertimbangan untuk bisa mengakomodir sekaligus memelihara 
keberagaman.  

Wujud nyata dari konsep yang disusun itu beruap sila-sila yang 
teradapat dalam Pancasila. Seteleh melalui serangkaian 
pembicaraan, perdebatan, dan kesepakatan maka para pendiri 
bangsa tersebut meyakini bahwa sila per sila dalam Pancasila 
mampu memberi jaminan atas terawat dan terjaganya kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang ideal di tengah realitas kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa yang majemuk.  

Pancasila diusulkan dan disepakati oleh pihak-pihak yang 
merepresentasikan kondisi riil bangsa Indonesia pada masa itu 
hingga masa sekarang. Maka Pancasila selanjutnya menjadi fondasi 
pokok atas berdiri dan keberlangsungan suatu negara yang 
benrnama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Sejarah mencatat proses atas tercapainya kesepakatan dalam 
konsep Pancasila itu tidak berlangsung denga singkat dan harus 
melalui tahapan yang cukup berliku. Prosesnya juga melibatkan para 
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sosok yang kemudian disebut sebagai para pendiri bangsa seperti Ir. 
Soekarno, Drs. Moh. Hatta, KH. Wahid Hasyim, A.A. Maramis, 
Abikoesno Tjokrosujoso, A. Kahar Mudzakkir, Haji Agus Salim, 
Achmad Subardjo, KH. A. Wahid Hasyim, Muhammad Yamin (Irfan S. 
Awwas 2015:123). Berikut ini uraian di sekitar tercapai konsensus 
nasional dalam wujud konsep Pancasila tersebut.  

Syahdan, menghadapi keadaan yang semakin kritis menjelang 
berakhirnya Perang Dunia II, pada 1 Maret 1945, Seiko Shikikan 
(Kepala Pemerintahan Militer Tentara ke-16 Jepang) Letnan Jenderal 
Kumakichi Harada mengumumkan tentang pembentukan suatu 
badan yang dinamakan Dokuritsu Jumbi Coosakai (Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI). Pembentukan badan 
ini dinilai sebagai langkah pertama Jepang dalam merealisasikan 
janji PM Jepang Kunaiki Koiso mengenai pemberian kemerdekaan 
untuk bangsa Indonesia. Eksistensi dari BPUPKI ini ditujukan untuk 
mempelajari dan menyelidiki segala hal yang terkait dengan 
pembentukan negara Indonesia yang merdeka. 

Susunan BPUPKI terdiri atas sebuah badan perundingan dan 
kantor tata usaha, di mana untuk badan perundingan terdiri dari 
ketua (kaico), dua wakil ketua (fuku kaico), dan 60 orang anggota 
(iin). Dari seluruh jumlah anggota BPUPKI itu sebagian anggotanya 
adalah anggota dewan penasihat peemrintahan militer Jepang yang 
bernama Chuo Sangi-In.(Ahmad Mansur Suryanegera 2010:124) 
Dalam struktur BPUPKI juga terdapat 7 wakil pihak Jepang dengan 
status sebagai anggota istimewa yang akan terus menghadiri setiap 
sidang BPUPKI tapi tidak punya hak suara. BPUPKI resmi berdiri 
pada 29 Mei 1945, dan oleh pihak Jepang untuk posisi jabatan ketua 
tidak ditunjuk dari wakil golongan Nasionalis dan golongan Islam. 
Sosok bernama dr. KRT. Radjiman Wedyodingrat, seorang dari 
golongan priayi lah yang dipilih.  

Pilihan ini melahirkan kesan, pihak Jepang tidak mengingini 
sosok populer dari kelompok Nasionalis atau Islam seperti Ir. 
Sukarno atau KH. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama (NU) menjadi 
ketua. Padahal pada sebagian besar khalayak tentu berharap salah 
satu dari keduanya pantas menduduki jabatan ketua karena baik 
Soekarno dan KH. Wahid Hasyim selama ini dikenal getol 
menyuarakan dan mendesak Jepang untuk segera merealisasikan 
janji kemerdekaan sebagaimana sebelumnya dilontarkan PM. Koiso. 
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Pihak Nasionalis, melalui Sukarno menyatakan setuju pada 
penempatan dr. Radjiman Wedyodiningrat menjadi ketua, dan 
Soekarno juga menerima posisinya sebagai anggota biasa BPUPKI. Ia 
menyebut dengan satus sebagai anggota biasa, malah akan sangat 
memungkinkan baginya untuk mengikuti secara intensif berbagai 
pembicaraan yang dilakukan di internal BPUPKI. Sikap serupa 
ditunjukkan oleh KH. Wahid Hasyim, reperesentasi dari golongan 
Islam yang dikenal luwes dalam pembicaraan dan lobi. Dengan status 
sebagai anggota biasa, KH Wahid Hasyim merasa mendapat ruang 
untuk meneruskan tipikal dirinya. 

Golongan Islam sendiri dalam BPUPKI itu terwakili oleh 
kelompok Islam modernis dan Islam tradisional yang secara 
keseluruhan berjumlah 15 orang. Mereka adalah KH. Wahid Hasyim 
(NU), Abikusno Tjokrosuyoso (PSII), KH. Ahmad Sanusi (PUI 
Sukabumi), KH. Abdul Halim (PUI Majalengka), Ki Bagus 
Hadikusumo, KH. Mas Mansur, A. Kahar Muzakkir, (Muhammadiyah), 
RR. Wongsokusumo (Masyumi), KH. Agus Salaim (Penyedar), R. 
Samsuddin (PUI Sukabumi), Sukiman Wiryosandjoyo (PII), Ny, 
Sunario Mangunpuspito (Aisyiah), Abdul Rahman Baswedan (Partai 
Arab Indonesia), dan Abdul Rahim Pratalikrama (Residen Kediri). 
(Suryanegara, 2010: 126). Jumlah ini sebenarnya dirasa tidak 
proporsional dengan mengingat populasi penduduk Muslim 
Indonesia yang mayoritas. Bahkan perwakilan dari Islam tradisional 
(NU) hanya satu yakni KH. Wahid Hasyim.   

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, sikap Jepang terkait 
dengan pembentukan BPUPKI tak lebih sebagai tindakan manipulasi 
dalam meredam kemungkinan meletusnya reaksi fisik dari 
masyarakat Islam terkait kebencian terhadap kekejaman dan 
kesalahan Jepang. Suryanegara menengarai, sikap Jepang 
membentuk BPUPKI tidak lebih sebagai upaya memunculkan kesan 
bahwa Jepang bisa mengerti aspirasi rakyat Indonesia atas tuntutan 
kemerdekaan, dan bersamaan dengan adanya langkah ini Jepang 
melakukan peredaman atas kemungkinan munculnya perlawanan 
fisik dari rakyat (Suryanegara 2010:124). 

Tidak hanya kalangan Islam yang berhasil dikelabui Jepang, 
tapi juga kaum Nasionalis. Ituterlihat pada penentuan ketua BPUPKI 
yang bukan diberikan pada tokoh Nasionalis (dan juga Islam) 
padahal pada bulan-bulan terakhir prestise kaum Nasionalis dan 
Islam sedang tinggi di hadapan pemerintah militer Jepang. Realitas 
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tidak terpilihnya Ir. Sukarno, KH. Wahid Hasyim, atau Abikusno 
Tjokrosuyoso sebagai ketua menguatkan indikasi tentang upaya 
terselubung Jepang itu. 

Dalam badan BPUPKI juga terkesan munculnya gejala 
islamisasi politik dengan melihat pada sedikitnya jumlah perwakilan 
Islam. Selain mendapat kuota yang tak sepadan dengan besaran 
penduduk yang beragama Islam, Jepang juga berhasil menempatkan 
tokoh elit-priayi Jawa, dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat dan 
Suroso, sebagai ketua dan wakil ketua (Suryanegara 2010:126). 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, BPUPKI mengadakan 
sidang-sidang yang ditujukan untuk mencari rumusan yang tetap 
dan disepakati mengenai dasar dan bentuk negara. Sidang BPUPKI 
sendiri terbagi dalam dua periode yaitu; sidang pertama pada 29 Mei 
- 1 Juni 1945 dengan agenda masalah ideologi negara, dan sidang 
kedua pada 10-14 Juni 1945 membahas rencana konstitusi negara. 

Dalam sidang pertama, tampil tiga pembicara yaitu Mr. 
Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Secara 
bergantian ketiganya berbicara di depan sidang untuk menguraikan 
pikiran dan pendapatnya menegnai ideologi atau dasar negara. 
Sebagai pembicara pertama Moh. Yamin mengemukakan 5 
azas/dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Azas-azas itu 
adalah: 1) Peri-kebangsaan, 2) Peri-kemanusiaan, 3) Peri-ketuhanan, 
4) Peri-kerakyatan, dan 5) Kesejahteraan rakyat.  

Selanjutnya pada sidang kedua pada 31 Mei, seorang pakar 
Hukum Adat yaitu Prof. Dr. Mr. Soepomo mendapat giliran berpidato 
mengemukakan gagasan tentang dasar negara. Soepomo 
mengajukan pemikiran dan konsepnya menegnai dasar-dasar negara 
Indonesia yaitu: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir 
bathin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. 

Keesokan harinya, tanggal 1 Juni, yang merupakan hari terakhir 
sidang BPUPKI, Ir. Soekarno berkesempatan berpidato. Berbeda 
dengan dua pidato sebelumnya yang menguraikan pandangan 
mengenai dasar negara, kali ini Soekarno selain menguraikan 
menegnai dasar negara, ia juga memberi nama dari konsep yang 
disampaikannya itu dengan sebutan “Pancasila”. Istilah ini 
dikatakannya sebagai bersumber dari inspirasi pada unsur-unsur 
yang tidak terpisahkan dalam keyakinan dan kebudayaan 
masyarakat Indonesia. 
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Dalam Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia, 
Sukarno menyatakan, ia sangat suka dengan hal yang berbau 
simbolik. Bilangan 5 (lima) punya kaitan dan spirit untuk banyak hal 
seperti Rukun Islam ada lima, manusia punya 5 panca indera, dan 
simbol kelompok kebaikan dan kebenaran dalam kisah pewayangan 
adalah Pendawa yang juga berjumlah 5. Berangkat dari simbol dan 
spirit ini Soekarno menyatakan dasar yang akan dijadikan dasar 
negara berjumlah lima pula.(Cindy Adams 1966:303) Kelima dasar 
yang dikemukakan Soekarno yang disebut sebagai Pancasila itu 
adalah; 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau 
perikemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan 
sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Poesponegoro dan 
Notosusanto 2008:70). 

Dengan selesainya sidang pertama, purna tugas BPUPKI untuk 
sidang pertamanya. Secara umum memang belum didapatkan 
rumusan baku tentang dasar negara, namun dalam sidang pertama 
ini seluruh anggota BPUPKI telah mendapat gambaran mengenai 
dasar negara yang dinilai tepat dan sesuai. Setelah itu diberlakukan 
masa reses selama sebulan guna mempersiapkan sidang tahap 
kedua. 

Sebelum masa reses berlaku, BPUPKI membentuk panitia kecil 
yang diketuai Ir. Soekarno dengan para anggota Moh. Hatta, KH. 
Wahid Hasyim, Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, 
Oto Iskandar Dinata, Mr. Muh. Yamin, dan AA.Maramis. Panitia 
berjumlah delapan orang ini bertugas menampung saran, usul, dan 
konsep dari anggotanya yang nantinya akan diserahkan ke 
Sekretariat BPUPKI (Poesponegoro dan Notosusanto 2008:71). 
Dengan kepanitiaan ini golongan Islam diwakili KH. Wahid Hasyim 
dari NU dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah). 

Dalam Sidang II 10 Juli 1945, Ketua Panitia Kecil Ir. Soekarno 
Sukarno melapor kepada Ketua BPUPKI bahwa panitia kecil pada 22 
Juni 1945 telah mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI 
yang menjadi anggota Cuo Sangi-In. Dalam pertemuan itu disepakati 
dibentuk sebuah kepanitiaan lagi yaitu “Panitia Sembilan”. Panitia ini 
terdiri Soekarno, Moh. Hatta, KH. Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Ahmad 
Subardjo, AA. Maramis, A. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, dan 
Abikusno Cokrosuyoso. Pada kepanitiaan baru ini, perwakilan Islam 
bertambah jadi 4 orang meski dalam keanggotaan Panitia Sembilan 
itu nama Ki Bagus Hadikusumo tidak tercantum. Nama KH. Wahid 
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Hasyim tetap dipertahankan. Tiga nama susulan dari golongan Islam 
adalah H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, dan Abikusno 
Tjokrosuyoso. 

Dari serangkaian diskusi di Panitia Sembilan tersebut 
dihasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan 
pembentukan negara Indonesia merdeka dalam sebuah preambule 
yang disebut “Piagam Jakarta” (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 
1945. Rumusan kolektif dari dasar negara itu adalah: 1) Ke-Tuhanan, 
dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, 2) (menurut) Dasar kemanusiaan yang adil dan 
beradab, 3) Persatuan Indonesia, dan, 4) Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) 
(serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto 2008:71). 

Perumusan draf terakhir dasar negara ini dilakukan dalam 
sidang kedua yang dimulai pada 22 Juli 1945 dengan agenda 
pembahasan tentang konstitusi negara, termasuk mengenai 
pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang Undang-Undang 
Dasar (UUD) yang diketuai Ir. Soekarno. Komposisi keanggotaan 
panitia ini lebih besar dan lebih majemuk karena di dalamnya 
menyertakan unsur Nasionalis, elit-priayi, profesional, non-pribumi, 
Islam tadisional, Islam modernis, dan minoritas non-Muslim. Dari 
kelompok Islam tradisional kembali terwakili KH. Wahid Hasyim. 

Pada 11 Juli, Panitia Perancang bersepakat dan menyetujui isi 
preambule Piagam Jakarta, sementara kepanitiaan yang sehari 
sebelumnya terbentuk juga menyusun kepanitian kecil dengan tugas 
merancang konstitusi.  Panitia konstitusi ini diketuai Prof. Supomo 
dibantu Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, AA. Maramis, Mr. 
Singgih, H. Agus Salim, dan Mr. Sukiman dengan tugas merancang 
dan menyusun kembali rancangan konstiusi yang telah dibahas 
dalam kepanitiaan ini. 

Dalam sidang 12 Juli 1945, Soekarno dalam kapasitas sebagai 
Ketua Panitia Perancang UUD melaporkan tiga hasil kerja 
kepanitiaan, yaitu; 1) Pernyataan kemerdekaan Indonesia, 2) 
Pembukaan Undang-Undang, dan 3) Undang-Undang Dasar sendiri 
(batang tubuh). Namun sebelum konsep Piagam Jakarta itu disahkan 
dalam sidang dilaksanakan pada 12 Juli, muncul persoalan yang 
sangat serius. Masalah itu terjadi berawal ketika muncul aspirasi dari 
kelompok minoritas non-Muslim dari Indonesia Timur kepada Moh. 
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Hatta. Mereka (perwakilan minoritas non-Mulsim) memohon agar 
sebelum kostitusi negara (UUD) disepakati sebaiknya dilakukan 
perubahan pada diktum pertama dari Piagam Jakarta. Mereka 
menghendaki kalimat “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan 
Syari’at Islam bagi para pemeluknya” dihapus dan diganti 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” (Poesponegoro dan Notosusanto 
2008:73). 

Deliar Noer seperti dilansir Suryanegara mengungkapkan, 
penyikapan golongan minoritas non-Islam terkait dengan dasar 
pertama Piagam Jakarta, melalui AA. Maramis sebagai mewakili non-
Muslim Indonesia Timur sebelumnya menyetujui preambule Piagam 
Jakarta yang dalam hal ini ditujukan pada diktum “Ke-Tuhanan 
dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”. Bagi Maramis diktum ini tidak bermasalah bagi 
kalangan Kristen dan kelompok minoritas non-Islam lain karena 
jelas ditegaskan di situ bahwa kewajiban beryari’at Islam hanya 
ditujukan pada pemeluknya (umat Islam), sementara untuk yang 
non-Muslim tidak ada kewajiban untuk itu. 

Namun suasana bathin dan sikap dari golonagn non-Muslim itu 
jadi berubah ketika dilangsungkan sidang pada 14 Juli 1945. Dalam 
forum sidang itu dua orang perwakilan Islam yaitu Ki Bagus 
Hadikusumo dan KH. Ahmad Sanusi, meminta kalimat “Ke-Tuhanan, 
Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Para 
Pemeluknya” disederhanakan dengan cara menghilangkan kalimat 
“bagi para pemeluknya”. Jika disetujui maka diktumnya akan menjadi 
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam”. Sudah 
bisa diduga, usulan tersebut langsung menimbulkan reaksi dari 
kalangan non-Muslim minoritas. 

Perdebatan pun sangat menguras waktu dan pikiran. Hingga 
pemerintah militer Tentara ke-16 Jepang di Jawa membubarkan 
BPUPKI, dan menggantinya dengan Dokuritzu Junbi Inkai atau Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, 
perdebatan mengenai diktum pertama preambule Piagam Jakarta  itu 
terus berlangsung. Demikian halnya ketika Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, perdebatan mengenai 
diktum tersebut juga belum mendapat kata sepakat. 

Dengan motif kepedulian dan rasa prihatin terhadap potensi 
perpecahan, beberapa anggota panitia bergegas mencari solusi yang 
bisa diterima sehingga negara Indonesia tidak harus berhadapan 
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dengan risiko bubar sebelum negara terbentuk. Dalam situasi yang 
krusial dan diwarani ketidak pastian itu KH. Wahid Hasyim bersama 
perwakilan golongan Nasionalis yakni Ir. Soekarno, menunjukkan 
kontribusinya yang begitu mengesankan guna mencegah timbulnya 
perpecahan. Baik Ir. Soekarno maupun KH. Wahid Hasyim begitu 
intens dan gigih dengan memaksimalkan pengaruh dan kemampuan 
yang ada pada keduanya dalam berupaya keras mencari titik temu. 
Selain KH. Wahid Hasyim, juga ada nama H. Agus Salim, yang seperti 
halnya dengan KH. Wahid Hasyim dan Ir. Soekarno, yang lebih 
mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan keaktifannya 
mendukung langkah yang dilakukan dua tokoh dari Nasionalis dan 
NU itu. 

Setelah dilakukan konsultasi dengan anggota PPKI dari 
golongan Islam seperti  Kasman Singodimejo, Mr. Teuku Moh. 
Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo (Poesponegoro dan Notosusanto 
2008:73) diperolah kata sepakat untuk mengubah azas pertama 
Piagam Jakarta yang dinilai lebih memenuhi kepentingan semua 
pihak, dengan memunculkan diktum “Ketuhanan Yang Maha Esa” 
sebagai pengganti “Ketuhanan, Dengan Kewajiban Syari’at Islam Bagi 
Para Pemeluknya” atau juga diktum usulan Ki Bagus Hadikusumo 
dan KH. Sanusi, “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at 
Islam”.  

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, praktis potensi 
perpecahan yang mengancam kesatuan bangsa dalam menyongsong 
kemerdekaan bisa ditemukan penyelesaian secara elegan dan 
memuaskan untuk semua pihak. Ir. Sukarno dalam pidatonya terkait 
dengan tercapainya kesepakatan antara kelompok Nasionalis, Islam, 
dan non-Muslim secara terbuka dan tulus mengungkapkan apresiasi 
yang besar pada KH. Wahid Hasyim dan H. Agus Salim yang telah 
menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan lebih 
mengutamakan persatuan dan kesatuan (Suryanegara 2010:133). 

Sidang BPUPKI pertama pada akhir Mei hingga awal Juni 1945 
memang berlangsung mulus, dan nyaris tak ada permasalahan serius 
selama persidangan. Namun keadaannya menjadi berbeda dalam 
sidang kedua di bulan Juli 1945. Dalam sidang ini mulai dijumpai 
sebuah kenyataan yang begitu rumit terkait butir pertama Piagam 
Jakarta yang jika tidak disikapi dengan hati-hati dan saksama, 
taruhannya adalah bubarnya persatuan dan kesatuanyang berarti 
pula sirnanya negara baru. 
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Semula butir pertama Piagam Jakarta “Ketuhanan dengan 
Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Para Pemeluknya” dapat 
diterima oleh seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, 
termasuk dari non-Muslim dan minoritas. Menurut Moh. Hatta, tujuh 
kata pada butir pertama dari Piagam Jakarta itu adalah hasil 
pemikiran KH. Wahid Hasyim. Dengan melihat pada kenyataan Islam 
amerupakan keyakinan mayoritas di Indonesia serta kelengkapan 
ajaran Islam dibanding ajaran lain serta kelebihan yang lain, KH. 
Wahid Hasyim semula menginginkan Islam menjadi dasar negara. 
Tentu saja pemikirannya ini mendapat dukungan dari perwakilan 
Islam yang berjumlah 15 orang dalam BPUPKI. Jika dicermati lebih 
teliti, pada diktum pertama Piagam Jakarta tidak lebih sebagai 
ungkapan realistis yang berlangsung pada masyarakat Indonesia 
yang mayoritas Muslim. Namun kalimat itu juga tidak terlalu salah 
jika dikesankan adanya “diskriminasi” terhadap agama dan 
keyakinan lain (M. Hatta 1972:451–58). 

KH. Wahid Hasyim sebagai pencetus kalimat tersebut 
membantah persepsi yang menyatakan diktum tersebut memiliki 
potensi pada munculnya fanatisme serta seolah-olah Syari’at Islam 
harus dipaksakan untuk dilaksanakan bagi pihak non-Islam. Bagi KH. 
Wahid Hasyim tidak ada paksaan terhadap disetujuinya kalimat itu 
oleh para anggota BPUPKI, termasuk dari anggota non-Muslim 
karena pada awalnya kalimat itu disepakti melalui mekanisme 
demokratis yang berlangsung di BPUPKI (Muh. Yamin 1959:193) 

Ia juga menolak jika butir pertama Piagam Jakarta itu sebagai 
kalimat yang tajam, karena ini adalah pendapat subyektif bagi yang 
menyatakannya. Untuk hal ini KH. Wahid Hasyim memberikan bukti 
dan kenyataan di mana pada sebagian anggota BPUPKI yang lain 
melihat dan menilai bahwa diktum atau kalimat itu bukan sebagai 
narasi kalimat yang tajam.(Muh. Yamin 1959:259) Dalam 
menjelaskan dan memberi argumentasinya, KH. Wahid Hasyim 
menyatakan Islam merupakan satu sistem agama, sosial, politik, dan 
sebagainya yang bersumber dan bersandar pada Al-Qur’an. Sebagai 
sumber dan sandaran, Al-Qur’an merupakan sebuah sumber yang 
sangat kuat karena berasal dari Allah Swt.  

Dalam hal ini KH. Wahid Hasyim mengatakan, “Islam ibarat 
bibit yang sangat kuat. Bibit Islam ini jika ditanam pada masyarakat 
yang kurus maka akan dapat tumbuh dengan subur. Ini adalah bukti 
Islam adalah bibit yang sangat kuat, yang dapat tumbuh subur di 
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tempat yang kering. Semuanya kareana Islam itu berdasarkan 
kepada wahyu Ilahi yang selaras dengan akal manusia. Sesuai 
dengan sabda Nabi Muhammad; ‘tidak terdapat bagi agama bagi 
orang-orang yang tidak berakal’. Islam dalam hal ini tidak hanya 
menghargai akal yang sehat melainkan juga menganjurkan orang 
agar menyelidiki, memikir, dan mengupas segala ajaran Islam. Dan 
bibit Islam yang kuat ini disebutkan dalam surat Ali Imran: 159; ‘Jika 
engkau telah mengambil kepastian, maka tawakallah kepada Allah’ 
(Hasyim 1951). 

Dalam Islam terdapat gambaran tentang negara, dan dalam 
aplikasinya para pemikir dan pemimpin Islam memiliki penafsiran 
dan pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain mengenai 
konsep negara ini. Sebagai contoh, pemikiran Ibnu Khaldun 
mengenai negara dengan menyatakan agama saja tidak cukup untuk 
membentuk suatu negara. Hal ini dikarenakan selain unsur agama di 
dalamnya (membentuk negara) juga menuntut adanya unsur berupa 
rasa keterikatan (ashabiyah) atau ikatan sosial. Tujuan membentuk 
ikatan sosial ini dan alasan berdirinya negara dikarenakan adanya 
paham kebangsaan (A. Gaffar Karim 1995:105). Sementara Abul Ala 
al Maududi menyatakan konsep negara Islam adalah Teo-demokrasi 
di mana dalam bentuk seperti ini warga negara memiliki hak kuasa 
secara utuh serta menyeluruh dan semua lapisan dibatasi oleh 
wilayah tertentu. 

Terkait preambule Piagam Jakarta yang dikaitkan dengan 
kepimpinan negara, KH. Wahid Hasyim mengusulkan agar hanya 
orang Indonesia beragama Islam yang diterima sebagai pimpinan 
negara (presiden dan wakil presiden). Namun sebagai pimpinan 
negara ia harus memberikan jaminan dan kemerdekaan bagi 
penganut agama lain untuk beribadah menurut kepercayaan masing-
masing. Bagi KH. Wahid Hasyim aspek ini adalah sesuatu yang 
urgens demi tercipta dan terjaganya peraturan dan hukum yang 
bernafaskan Islam. Dan jika dikaitkan dengan urusan pertahanan 
negara maka sebuah prinsip dan upaya pertahanan negara yang 
didasarkan pada semangat keagamaan sehingga akan didapatkan 
suatu sistem pertahanan yang hebat karena dalam doktrin Islam 
disebutkan orang dibolehkan mengorbankan jiwa dan raga hanya 
untuk tegaknya agama Islam (Ali Haidar 1994:246–47). 

Pemikiran dan gagasan di atas disampaikan di sidang BPUPKI 
yang sudah pasti menuai dukungan dan penolakan. Kalangan Islam 



PANCASILA; EKSPRESSI MODERASI BERAGAMA INDONESIA 
 

62 

pasti mendukung gagasan seperti itu. Hal itu ditunjukkan dengan 
munculnya sikap yang tidak hanya setuju dengan diktum pertama 
Piagam Jakarta itu namun lebih maju dari sekedar ketujuh atau 
kedelapan kalimat dalam diktum yang telah disepakati, mereka 
malah mengusulkan agar kata “bagi para pemeluknya” dihapus 
untuk makin menegaskan kedudukan Islam sebagai dasar negara. 

Sudah pasti pihak non-Muslim yang terwakili para tokoh dari 
Indonesia Timur, AA. Maramis dan lain-lain tidak sepakat dengan 
aspirasi yang lebih ekstrem itu. Dari golongan Nasionalis juga kurang 
berkenan meski pendapat dan gagasan KH. Wahid Hasyim itu 
mengandung kebenaran ideologis dan sosiologis. Moh. Hatta, yang 
merupakan perwakilan Nasionalis, menyatakan tidak sependapat 
dengan alasan logis pragmatis berada di atas tujuan persatuan dan 
kesatuan. Ia menyatakan, dalam kehidupan pemerintahan antara 
agama dan negara hendaknya dipisahkan di mana agama merupakan 
kekuatan spiritual, adapun negara adalah tatanan yang mengatur 
masyarakat yang majemuk demi terwujudnya persatuan. 

Meski mendapat tentangan, KH. Wahid Hasyim dan anggota 
BPUPKI dari kalangan Islam tetap berusaha meyakinkan gagasan itu. 
Terkait dengan masalah persatuan dan kesatuan bangsa yang 
dikaitkan dengan ketujuh kata dalam diktum pertama Piagam 
Jakarta dan agama negara, KH. Wahid Hasyim menyatakan, dengan 
adanya diktum itu tidak berarti pemeluk agama lain tidak memiliki 
kebebasan dalam menafsirkannya menurut agama mereka masing-
masing. Dalam islam, pemaksaan suatu keyakinan adalah hal yang 
sangat dilarang dengan tegas di Al-Qur’an di mana umat Islam 
dilarang keras melakukan pememaksaan terhadap orang atau 
kelompok lain untuk mengikuti suatu keyakinan.  

Begitu gigih KH. Wahid Hasyim memberikan argumentasi 
sehingga BJ. Boland sampai pada kesimpulan, KH. Wahid Hasyim 
memang ingin memaksimalkan rancangan pembukaan yang 
diusulkan itu sebagai pijakan awal untuk merealisasikan Indonesia 
menjadi negara Islam.(BJ. Boland 985:32) Dalam perkembangannya, 
KH. Wahid Hasyim melihat gagasannya tentang negara Islam terlalu 
berisiko untuk dipaksakan, mengingat golongan non-Muslim juga 
dengan tak kalah gigihnya menyatakan keberatan dengan mendapat 
dukungan dari golongan Nasionalis-sekuler.  

Terlepas dengan munculnya perdebatan dan penentangan, 
sebuah kenyataan juga posisi KH. Wahid Hasyim dalam perdebatan 
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tentang dasar dan bentuk negara terlihat santa vital karena dirinya 
bisa dipandang sebagai sosok paling berpengaruh di golongan Islam 
karena kemampuannya dalam berargumen mengimbangi pendapat 
dari golongan Nasionalis dan non-Muslim. Dapat dikatakan jika 
kelompok Nasionalis menempatkan Ir. Soekarno sebagai ujung 
tombaknya, maka dari golongan Islam pera tersebut terdapat pada 
diri KH. Wahid Hasyim. Keduanya diyakini sebagai sosok yang bisa 
menentukan tentang  bagaimana dasar dan bentuk negara Indonesia 
akan disepakati. 

Memasuki bulan Agustus 1945 saat Jepang menaikkan status 
BPUPKI menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
atau Dokuritzu Jumbi Inkai pada 7 Agustus 1945 belum diperoleh 
kesepakatan dari pihak Islam dengan kalangan Nasionalis dan non-
Islamr. Lobi dan diskusi sering digelar untuk menemukan kompromi 
dan kesepakatan. Kalangan minoritas dari Indonesia Timur 
nampaknya sampai pada titik kemampuannya untuk menemukan 
cara melunakkan kelompok Islam. Melalui AA. Maramis muncul 
pernyataan, jika memang sudah tertutup sama sekali kompromi 
tentang bentuk negara, maka dengan sangat terpaksa dan berat hati, 
mereka mungkin akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Menyadari pada lebih berharganya persatuan dan kesatuan 
dari sebuah bangsa yang akan didirikan serta demi menjaga potensi-
potensi revolusi yang berlangsung dalam bulan-bulan menjelang 
kemerdekaan, KH. Wahid Hasyim pun sangat responsif dalam wujud 
mengambil ketetapan untuk melunakkan gagasannya. Disadari atau 
tidak, sikap KH Wahid Hasyim ditunggu-tunggu baik oleh golongan 
Islam maupun kelompok Nasionalis-sekuler dan minoritas non-
Muslim.  

Maka dengan sikap kenegarawanannya, KH Wahid Hasyim 
menyatakan setuju jika butir pertama Piagam Jakarta itu dihapus 
untuk selanjutnya diganti kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Baginya kalimat tersebut secara implisit juga mengungkapkan 
tentang faham ketauhidan yang menjadi fondasi utama dari ajaran 
Islam. 

Jika lebih mengedepankan ego dan kepentingan kelompoknya, 
KH. Wahid Hasyim bisa saja memaksakan gagasan dan argumennya 
itu dan dimungkinkan akan terwujud paling tidak dengan mendapat 
dukungan dari wilayah Indonesia bagian barat yang identik sebagai 
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kawasan Islam. Namun jika ini yang ditempuh maka hal itu tak lebih 
sebagai keberhasilan jangka pendek saja, karena mesti 
mengorbankan tujuan utama dalam merealisasikan kebangsaan 
tunggal yaitu bangsa Indonesia. Terlebih sangat disadari KH. Wahid 
Hasyim dan para tokoh lain, setelah kekalahan Jepang dalam Perang 
Dunia II bukan berarti semuanya akan selesai karena dipastikan 
kemerdekaan Indonesia akan mendapat rintangan dan upaya 
penggagalan dari pihak Belanda atau Sekutu. Dan, persyaratan 
mutlak yang harus dimiliki pihak Indonesia untuk menghadapi 
ancaman tersebut adalah adanya persatuan di antara eksponen 
kebangsaan untuk mempertahankan kemerdekaanya. 

Pilihan sikap yang ditunjukkan KH. Wahid Hasyim, Haji Agus 
Salim, dan lain-lain yang mewakili golongan Islam berikut sikap yang 
ditunjukkan kalangan Nasionalis-sekuer dan non-Muslim di masa-
masa yang begitu menentukan ini merupakan gambaran nyata 
mengenai penunjukan sikap kenegarawanan yang pasti tercatat dan 
tidak terlupakan dalam sejarah kebangsaan. 

Proses dicapainya kesepakatan dalam Pancasila memang 
begitu panjang dan berliku, namun pada ujungnya ditemykan 
kesepakatan dan moderasi dari para pendiri bangsa tersebut. Apa 
yang dajulu telah dilakukan para pendiri bangsa ini juga bisa dibaca 
sebagai bentuk Moderasi Beragama yang disering dikampanyekan 
oleh Menteri Agama Lukman Hakim selama mememgang tanggung 
jawab sebagai Menteri Agama RI. 

Di masa lalu, ketika KH. Wahid Hasyim menjabat sebagai 
Menteri Agama RI pernah disampaikan konsep moderasi ini dalam 
acara konferensi antara Kementrian Agama dan Pengurus Besar 
Organisasi Islam non-Politik Asia Tenggara yang diselenggarakan 
pada 4-6 November 1951 dalam kaitan dengan keberadaan sila 
pertama Pancasila dimana kehidupan beragama telah terwadahi di 
dalam sila tersebut. Salah satu kutipan penting dari konsep moderasi 
yang disampaikan KH. Wahid Hasyim itu adalah: 

“Keinginan kaum Muslimin dari negara-negara lainnya, 
sebagian besar dan rakyatnya keras sekali keinginannya akan 
menghidupkan syariat agamanya, walaupun mereka belum tahu 
dengan sempurna cara bagaimana menghidupkanya. Hal ini 
ternyata dengan tercantumnya Ketuhanan Yang Maha Esa/ 
sebagai satu dasar Pancasila kita.” (Mohammad 2018)  
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Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan 
Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anas Saidi 
menyebut, agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan 
keterbatasannya, khususnya dalam mempertemukan kehendak 
bersama antar agama untuk mereduksi ikatan primordial yang 
menghadirkan potensi konflik. Dalam dimensi sosiologi, agama dan 
kepercayaan ini memiliki fungsi laten sebagai ”pemecah” (out group), 
dan sekaligus fungsi manifes sebagai ”perekat” (in group). Kecacatan 
agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yang 
hal itu antara lain dengan melalui kanal Pancasila. Sebaliknya juga, 
Pancasila membutuhkan agama dalam memperkaya kedalaman 
makna hidup khususnya yang berkaitan dengan beyond reality 
(penjelasan tentang kematian, dan sebagainya).(Anas Saidi 2009:27) 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said 
Aqil Siradj pun menyatakan, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-
nilai yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Setiap butir sila-
nya menjunjung tinggi nilai keyakinan, keadilan, dan persatuan, juga 
perbedaan. Dikatakannya juga, Pancasila sudah final dan tidak 
tergantikan sekaligus juga ditambahkan bahwa agama Islam hadir 
membawa pesan universal yakni  perdamaian. Rasulullah Saw. 
sendiri juga tidak pernah meminta umatnya untuk mendirikan 
negara Islam, tapi beliau meminta untuk mendirikan negara Madinah 
yang berarti bercahaya. 

Nurcholish Madjid menyebut, kemampuan dalam mewujudkan 
nilai-nilai luhur atau keberhasilan dalam menunjukkan komitmen 
terhadapnya menghendaki adanya persepsi bahwa Pancasila 
merupakan ideologi terbuka. Perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai 
itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif (dalam 
arti terus menerus membuat kemajuan) hanya mampu terjadi jika 
dijiwai oleh semangat keterbukaan.(Nurcholish Madjid 1987:44) 

B. Moderasi Beragama dalam Islam 

Seperti telah disinggung, maraknya radikalisme-terorisme 
kental sekali dengan motif keagamaan (Islam). Para pelakunya selalu 
mengklaim apa yang dilakukan sebagai bentuk jihad atau berperang 
untuk membela panji-panji dan kehormatan agama Allah, agama dan 
keyakinan yang dianggapnya paling benar atau disebutnya sebagai 
jihad. Apakah Islam memperbolehkan jihad? Jawabannya harus, 
karena setiap Muslim wajib berjihad. Apakah radikalisme-terorisme 
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itu jihad, jawabannya tegas bukan! Untuk itu Islam menolak kalim 
jihad dengan menggunakan cara teror dan radikalisme yang 
kenyataannya mendatangkan jatuhnya korban dan kerusakan 
(fasad).  

Alasan utama penolakan terhadap radikalisme-terorisme 
adalah, Islam adalah agama kasih sayang (rahmatan lil ‘alamin). 
Dengan kedudukan ini jadi jelas bahwa Islam tidak 
memperkenankan jalan atau cara kekerasan ketika ingin 
menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Kitab Al-Qur’an adalah 
petunjuk bagi orang-orang bertakwa dan juga petunjuk bagi setiap 
orang. Di dalamnya telah diuraikan adanya kewajiban dari pihak 
yang kaya untuk membantu orang atau kelompok fakir-miskin. Di 
dalamnya banyak sekali ajaran dan anjuran untuk menempuh cara 
damai ketika menemui sesuatu yang dipandang sebagai persoalan 
dan pertikaian, memiliki rasa hormat, dan ajaran-ajaran mulia 
lainnya. Ini sekaligus menunjukkan Islam merupakan suatu 
keyakinan yang sarat dengan nilai luhur dan mulia.  

Perilaku dalam menyelesaikan persoalan dengan cara dan jalan 
kekerasan pada ujungnya bisa membuat Islam sebagai sistem nilai 
dan keyakinan yang dipandang terjauh dari kedudukan aslinya 
sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, kedudukan 
orang Islam akan jadi negatif di hadapan kalangan luar Islam. Jika 
demikian keadaannya, keadaan ini bisa mangakibatkan Islam akan 
bisa kehilangan fungsi dan orientasinya yang hakiki. Sealnjutnya 
juga, tindakan kekerasan yang ditempuh kepada individua atau 
kelompok lain bisa makin mempertebal asumsi dan pandangan 
terhadap Islam sebaga institusi keyakinan yang identik dengan 
kekerasan dan radikalisme serta tidak ramah. 

Syariat Islam diturunkan Allah Swt. ditujukan kepada umat 
Islam untuk menjaga 5 fundamen kehidupan (maqasid asy-syari’ah) 
yaitu: 1) Memelihara atau melindungi keselamatan fisik atau jiwa 
manusia  dari tindakan fisik di luar ketentuan hukum atau hifz an-
nafs; 2) Melindungi keyakinan atas suatu agama atau kepercayaan 
atau hifz ad-din; 3) Menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi 
keturunan atau keluarga atau hifz an-nasl; 4) Melindungi hak milik 
pribadi atau harta benda atau hifz al-amal; dan 5) melindungi 
kebebsan berfikir atau hifz al-aql. 

Dengan berpijak pada 5 fundamen di atas, pada dasarnya 
Syariat Islam itu melindungi dan menghargai manusia sebagai 
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individu yang bebas dan otonom. Dengan demikian tindakan/sikap 
yang bertentangan atau melawan atas kebebasan dan otonomi 
manusia itu maka itu berarti melanggar dan bertentangan dengan 
syari’at Islam. Demi mewujudkan sikap menghargai terhadap 
kebebasan dan otonomi itu maka syari’at Islam diturunkan guna 
memudahkan manusia dalam menjalankan hidup sebagai hamba 
(‘abd) selain tentunya untuk melindungi seluruh dimensi 
kemanusiaan. 

Terorisme dan radikalisme, meski berklaim mengusung jihad 
dalam konteks ini dipandang sebagai suatu tindakan yang potensial 
mengancam “keamanan” manusia sebagai mahluk individu dan 
mengancam kehidupan masyarakat. Dengan demikian terorisme bisa 
radikalisme-diartikan sebaai bentuk tindakan yang melawan atau 
merampas hak manusia untuk hidup dengan aman, sementara 
radikalisme merupakan sebentuk sikap yang melawan kebebasan 
manusia. Padahal kebebasan dan hak untuk mendapat keamanan 
dalam hidup itu adalah sesuatu atau hal yang telah dijamin syariat. 

Islam dengan tegas menyatakan melindungi hak hidup 
manusia. Dengan demikian jika muncul tindakan yang ditujukan 
untuk menghilangkan hak hidup seseorang atau masyarakat maka 
sudah pasti tindakan seperti itu tidak diperkenankan dalam nilai 
Islam. Jelas telah disebut dalam Al-Quran: 

 Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, 
bahwa barangsiapa yang membunuh sesama manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 
membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya” (QS Al-
Maidah [5]: 32). 
Tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam, tidak 

hanya dilarang syariat. Namun lebih dari sekedar itu tindakan 
terorisme justru malah membelokkan tujuan dari agama menuju 
arah yang sama sekali keliru. Dalam statusnya sebagai agama wahyu, 
Islam lebih mengedepankan perilaku yang bijak (hikmah). Dalam 
menghadapi kenyataan tentang sebuah ketidakadilan agama ini 
menumpukan kepada gerakan kultural (mau’idzah hasanah) 
dibanding dengan menempuh jalan kekerasan apalagi teror. 
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Berangkat dari pemahaman dan kesadaran seperti itu, berbagai 
kalangan Muslim di Indonesia baik yang mewakili pribadi atau 
institusi, seperti dua organisasi massa terbesar yaitu Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah, selalu menyuarakan serta menunjukkan 
tentang pentingnya untuk mengedepankan gerakan moral, kultural, 
dan konstitusional dalam hal melakukan upaya pembelaan dan 
penegakan ajaran agama di Indonesia. Sementara upaya untuk 
melakukan pembelaan dan penegakan ajaran agama dengan 
menggunakan jalur kekerasan dan terorisme justru akan 
mendekatkan umat Islam yang masih tertinggal itu menuju kepada 
kerusakan (mafsadat) dan perbuatan aniaya (zalim). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nur Syam 
mengatakan, Moderasi Beragama (washatiyyah ad-dien) sebagai 
sikap beragama pertengahan, sesuai ajaran Al-Quran yang 
menyatakan bahwa umat Islam merupakan ummatan wasathan, yang 
dihadirkan untuk menjadi saksi bagi umat manusia karena umat 
Islam selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

Sikap moderat dalam beragama adalah sikap yang senantiasa 
menjaga keseimbangan dua kutub ekstrim, yaitu tidak ekstrim yang 
konservatif dan tidak ekstrim yang liberalis. Indonesia memandang 
moderasi perlu dijadikan arus baru dan arus utama kehidupan 
beragama yang didesiminasi melalui dakwah, pendidikan, dan 
kebijakan publik di sekitar kehidupan agama. Arus baru ini juga 
perlu dijadikan sebagai platform kerja sama antar negara-negara 
Islam, di samping unsur untuk tujuan penguatan solidaritas dan 
soliditas umat (Zemi 2018). Di dalam Al-Quran sendiri term 
mengenai Moderasi Beragama terdapat dalam Surat A-Baqarah: 143 
yang menyatakan:  

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 
”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) 
kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui 
siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. 
Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi 
orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak 
akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, 
Maha Penyayang kepada manusia.”. 
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Istilah wasath dengan berbagai perubahannya terulang dalam 
Al-Qur’an sebanyak 5 kali dan semuanya menunjuk arti pertengahan. 
Di Samping QS Al-Baqarah [2]: 143, keempat ayat lain yang 
menunjukkan prinsip dan nafas yang sama adalah QS Al-‘Adiyat/100: 
5, Surat Al-Maidah [5]: 89, QS Al-Qalam: 28, dan QS Al-Baqarah [2]: 
238. Moderasi sama pengertiannya dengan al-washatiyyah – 
sebagaimana diungkapkan dalam ayat di atas. Menurut Ibnu Faris 
sebagaimana dilansir Muchlis M. Hanafi (2009) bahwa al-
washatiyyah berasal dari kata wasath yang memiliki makna adil, 
baik, tengah dan seimbang (Ansory 2014). 

Kata ummah yang bersanding dengan wasathan tidak hanya 
bergantung pada kelompok manusia. Ini berarti semua kelompok 
yang terhimpun oleh sesuatu, seperti agama, waktu, atau tempat 
yang sama. Artinya terdapat suatu ikatan persamaan yang 
menyatukan makhluk hidup manusia, binatang, seperti jenis, suku, 
bangsa, ideologi, atau agama, dan sebagainya, maka ikatan itu telah 
menjadikan mereka satu umat (Shihab 2007:430). Karena itu kata 
“umat” adalah suatu istilah yang mengandung arti gerak, dinamis, 
arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk 
menuju pada satu arah, harus jelas jalannya, serta harus bergerak 
maju dengan gaya dan cara tertentu, dan pada saat yang sama 
membutuhkan waktu untuk mencapainya (Shihab 2007:432). 

Menjadi jelas kemudian bahwa term dari ummatan wasatan 
adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, agar dilihat 
oleh semua pihak dan dari segenap penjuru. Dengan menempatkan 
Islam sebagai posisi tengah agar tidak seperti umat yang hanyut oleh 
materialisme, tidak pula mengatarnya membumbung tinggi ke alam 
ruhani. Posisi tengah adalah memadukan aspek rohani dan jasmani, 
material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas (Shihab 
2007:433). 

Penjelasan ummatan wasathan dalam Al-Quran 
menggambarkan tentang pergulatan umat yang telah dijelaskan oleh 
ayat sebelumnya, mengenai keinginan nabi Muhammad untuk 
berpindah kiblat untuk shalat. Peristiwa tersebut merupakan bentuk 
peringatan nabi dari Allah, bahwa peralihan kiblat akan membawa 
pertikaian atau perpecahan, karena tidak menerima ketentuan yang 
telah dijelaskan Allah Swt (Amrullah 1990:330). 

Prof. Quraish Shihab menyebut ayat tersebut merupakan 
penjelasan mengenai gambaran Allah Swt., bahwa umat yang wasat 
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(pertengahan atau di tengah) dalam artian tidak memihak ke kiri dan 
ke kanan. Dengan berpandangan dan bersikap wasat ini akan 
menjamin manusia bisa berlaku adil dan dapat diteladani, dan yang 
dapat dilihat dari berbagai penjuru karena dia berada pada posisi 
tengah (Shihab 2007:415). Al-wastu (adil dan bersifat setnagh-
tengah), lebih dari itu dikatakan irfatI (berlebih-lebihan), dan jika 
kurang dari itu dinamakan tafrit atau taqsir (terlalu mengekang atau 
sempit) (Jabbar dan Baharuddin 2012:713). 

Penafsiran wasath sebagai adil itu pulalah yang ditegaskan di 
dalam hadis-hadis terkait penafsiran ayat tersebut. Imam Ahmad 
meriwayatkan dari Abu Said al-Khudzri yang menuturkan, 
Rasulullah bersabda: 

َالُم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ يُ َقاُل َلُه َهْل بَ لَّْغَت فَ يَ ُقوُل نَ َعْم. فَ ُيْدَعى قَ ْوُمُه  يُْدَعى نُوٌح َعَلْيِه السَّ
َما أَتَانَا ِمْن َنِذيٍر َأْو َما أَتَانَا ِمْن َأَحٍد. َقاَل فَ يُ َقاُل فَ يُ َقاُل َلُهْم َهْل بَ لََّغُكْم فَ يَ ُقوُلوَن 

ًة  ُتُه. َقاَل َفَذِلَك قَ ْولُُه )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ ٌد َوأُمَّ لُِنوٍح َمْن َيْشَهُد َلَك فَ يَ ُقوُل ُمَحمَّ
ثُمَّ  –َقاَل  –ُدوَن َلُه بِاْلَبَالِغ فَ ُتْدَعْوَن فَ َتْشهَ  –َقاَل  –َوَسطاً( َقاَل اْلَوَسُط اْلَعْدُل 

 َأْشَهُد َعَلْيُكمْ 
Artinya: 

Nabi Nuh dipanggil pada Hari Kiamat, kepadanya dikatakan: 
“Apakah engkau telah menyampaikan?” Ia menjawab, “Benar.” 
Lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan kepada mereka, “Apakah 
Nuh menyampaikan (risalah) kepada kalian?” Mereka 
menjawab, “Tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada 
kami,” atau “Tidak seorang pun datang kepada kami.” Rasulullah 
bersabda, “Lalu dikatakan kepada Nuh, “Siapa yang bersaksi 
untukmu?” Nuh menjawab, “Muhammad dan umatnya.” Rasul 
bersabda, “Itulah firman Allah “wa kadzâlika ja’alnâkum 
ummat[an] wasath[an].” Rasul bersabda: al-wasath adalah al-
‘adlu (adil). Rasul bersada: “Lalu kalian dipanggil dan kalian 
bersaksi untuknya bahwa dia telah menyampaikan kemudian 
aku bersaksi atas kalian.” 
Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, 

Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, dan sebagainya dengan masing-
masing redaksi saja yang sedikit berbeda. Semua riwayat mengenai 
hal itu juga menyatakan bahwa Rasulullah Saw. menjelaskan makna 
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al-wasath adalah al-‘adlu (adil). Maka dalam kedudukan sebagai 
ummat[an] wasath[an], yaitu umat yang adil, umat Islam layak 
menjadi saksi atas umat lain.  Maka dengan menjadi Islam dan 
menjadi umat Islam yang wasathan di dalamnya ditutut keharusan 
untuk mampu berbuat adil. 

Kata wasath dalam Al-Quran juga diartikan sikap di antara 
ghuluw (berlebihan) dan taqshîr (mengabaikan) atau sikap yang 
menunjukkan di antara term ifrâth dan term tafrîth. Oleh karena itu 
juga tidak berarti sikap moderat, jalan tengah atau kompromi; 
melainkan adalah sikap tidak guluw/ifrâth dan tidak taqshîr/tafrîth 
(Abdurrahman 2017). 

Tidak hanya dalam Al-Quran, term dan penjelasan mengenai 
sikap moderasi dalam Islam, juga disinggung di beberapa sabda 
Rasulullah seperti pada hadits yang menyatakan bahwa  “Sebaik-baik 
perkara adalah pertengahannya. Meski redaksi dari sabda ini bersifat 
yakni dari perkataan Shahabat. Tapi harus diingat para sahabat itu 
mempunyai pembimbinga dan guru yang tidak lain adalah Nabi 
Muhammad Saw. Dan ada dalil-dalil bahwa ajaran Islam memang 
pertengahan tidak ekstrem dan tidak meremehkan pihak atau 
golongan lain. 

Selain uraian-uraian yang terdapat pada Al-Quran dan Hadits, 
pikiran dan sikap moderasi Islam bisa dilakukan dan mendapat 
landasannya dengan memahami pada apa yang pernah dilakukan 
Rasulullah Saw.Jika kita ini benar pengikutnya, maka contoh atau 
keteladanan mengenai moderasi ini begitu kuat dilakukan 
Rasulullah. Dalam Kitab Nurul Yaqin fi Siroti Sayyidil Mursalin karya 
As-Syeikh Muhammad Al-Khudhari, dikisahkan bahwa semasa sosok 
Muhammad belum diangkat sebagai Rasul untuk seluruh alam, sosok 
beliau telah terkenal sebagai pribadai dengan sifat yang sangat jujur, 
berlatar belakang dari keluarga terhormat, dan memiliki kelebihan 
dalam meredam potensi pertikaian antar suku (kabilah atau 
kampung). Sosok Muhammad muda di masa itu beberapa kali 
dipercayai untuk mengambil atau memberikan keputusan-keputusan 
krusial menyangkut kepentingan bersama.  

Salah satu contoh paling paling fenomenal tentang begitu 
dipercayainya Muhammad adalah keberhasilannya dalam 
menyelesaikan sengketa di antara kaumnya tidak lama setelah 
renovasi atas bangunan Ka’bah selesai dilakukan. Ka’bah harus 
direnovasi karena mengalami musibah banjir yang sempat 
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menenggelamkan Kota Mekkah, termasuk juga bangunan Ka’bah. 
Orang-orang pun Quraisy menginisiasi membangun, tepatnya 
merenovasi, bangunan Ka’bah demi menjaga kehormatan dan 
kesucian situs peninggalan leluhur mereka yakini Nabi Ibrahim As. 

Berdasar riwayat yang paling shahih, saat renovasi Ka’bah itu 
Muhammad berusia 35 tahun, dan renovasi itu melibatkan hampir 
seluruh kabilah. Mereka mereka bersatu padu saling bahu membahu. 
Akan tetapi ketika pembangunan memasuki tahap akhir, yaitu 
prosesi peletakan Hajar Aswad, mulai timbul perselisihan dan silang 
pendapat. Pangkal dari perselisihan itu adalah mengenai pihak mana 
atau siapa yang dipandang layak untuk melakukan pekerjaan sakral 
dan terhormat tersebut? Masing-masing dari mereka yang terlibat 
dalam renovasi Ka’bah merasa berhak untuk melakukan pekerjaan 
yang dipandang begitu terhormat itu. Masing-masing juga berkeras 
untuk merasa dan mengedepankan pemimpin kelompok sebagai 
yang pantas dan berhak. Melihat hal ini Muhammad yang merupakan 
suami dari Khadijah ini mengajukan usul, “Siapa pun yang besok pagi 
datang paling awal ke tempat pembangunan (renovasi), dialah yang 
berhak atas kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad.” Semua 
setuju dengan usul tersebut dengan diikuti keyakinan bahwa itu 
adalah jalan terbaik.  

Keesokan harinya, ternyata yang datang paling dulu adalah 
Muhammad. Melihat kenyataan ini semua bersepakat Muhammad 
lah yang berhak dan mendapat kehormatan besar  untuk meletakkan 
Hajar Aswad ke tempatnya semula. Namun tidak dinyana 
Muhammad melakukan sikap yang begitu istimewa dan 
mencengangkan dengan membentangkan sorbannya dan menaruh 
Hajar Aswad di atasnya. Tidak lama kemudian beliau meminta para 
tokoh dari masing-masing kabilah untuk mengangkat secara 
bersama-sama batu bersejarah dan disucikan untuk diletakkan ke 
tempatnya. Maka puaslah mereka atas keputusan Muhammad 
tersebut” (Anam 2012). 

Jalaluddîn as Suyuthi dalam tafsir Al-Durr al-Mantsûr-nya 
menyebutkan sebuah riwayat panjang tentang usaha jahat untuk 
memecah-belah kesatuan kaum Muslim dan mengoyak 
keharmonisan antara para sahabat Anshar dari kabilah Aus dan 
Khazraj. Ia berkata, “Ibnu Ishaq, Ibnu Jarîr, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi 
Hâtim dan Abu Syeikh meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam, ia berkata, 
Syâs ibn Qais -seorang tua yang telah mulai rabun matanya sejak 
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masa Jahiliyah, yang sangat keras kekafirannya, sangat dalam 
kedengkian dan rasa hasudnya kepada kaum Muslim- memergoki 
sekelompok dari sahabat Rasulullah dari kaum Aus dan Khazraj 
dalam sebuah majelis, mereka berbincang-bincang. Maka sakit-
hatilah dia menyaksikan kerukunan dan keharmonisan mereka di 
bawah naungan Islam, setelah dahulu di masa Jahiliyah mereka 
bercerai berai dan saling bermusuhan, lalu ia berkata, “Suku bani 
Qailah di negeri ini. Demi Allah kami tidak akan tentram jika mereka 
itu bersatu. Maka ia memerintah seorang pemuda Yahudi yang 
bersamanya untuk bergabung kepada mereka dan mengingatkan 
mereka akan hari-hari peperangan antara mereka di peperangaan 
Bu’âts dan peperangan-peperangan sebelumnya, bacakan syair-syair 
kepatriotan dan yang saling ejek-mengejek yang mereka gubah pada 
saat itu! 

Hari Bu’âts merupakan hari peperangan terdahsyat yang 
melibatkan Suku Aus dan Suku Khazraj dengan kemenangan di 
tangan Suku Aus, maka pemuda itu melakukan apa yang ia 
perintahkan. Maka (tanpa disadari) mereka masuk dalam 
pembicaraan yang rawan itu, mereka saling bercekcok dan 
berbangga-banggaan sehingga dua orang dari suku Aus dan Khazraj 
bangkit melompat; Aus ibn Qîthi seorang dari keluarga bani Hâritsan 
dari suku Aus, dan Jabbâr ibn Shakhr dari keluarga bani Salamah dari 
suku Khazraj. Keduanya saling adu mulut, seorang dari mereka 
berkata kepada rekannya, ‘Jika kalian kehendaki –demi Allah- kami 
akan ulang lagi peperangan itu’. Maka bangkitlah kemarahan kedua 
kelompok suku itu, mereka berteriak, ‘Senjata! Senjata!’ kita akan 
bertemu di siang hari nanti. Maka mereka pun keluar untuk 
berperang, dan bergabungkan anggota-anggota lain dari suku Aus 
dan juga dari suku Khazraj dengan slogan-slogan Jahiliyah lama. 

Maka segera sampailah berita itu kepada Rasulullah Saw. dan 
beliau keluar menemui mereka bersama para sahabat Muhajrin. 
Rasulullah pun bersabda, “Wahai sekalian kaum Muslimin. Takutlah 
kepada Allah! Takutlah kepada Allah! Apakah dengan slogan 
Jahiliyah kalian bersemangat, sementara aku ada di tengah-tengah 
kalian setelah Allah berikan kalian petunjuk kepada Islam dan 
memuliakan kalian dengannya, dan setelah Allah memotong dari 
kalian urusan Jahiliyah dan mengentas kalian dari kekafiran dan 
mengharmoniskan kalian… Apakah setelah ini semua kalian kembali 
kepada kakafiran seperti yang yang dahulu kalian jalani?”  
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Maka sadarlah mereka bahwa ini semua adalah gesekan setan 
dan makar jahat musuh-musuh mereka. Maka mereka pun 
meletakkan senjata-senjata mereka. Mereka menangis dan saling 
berangkulan dan kembali pulang bersama Rasulullah Saw. dengan 
penuh ketaatan dan kepatuhan. 

Istilah Moderasi Islam pada kelanjutannya bertransformasi 
menjadi beberapa istilah lain atau pengembangan kata. Dalam 
konteks Indonesia Moderasi Islam memiliki padanan wujud cukup 
beragam  seperti Islam Nusantara, Islam Berkemajuan, Islam Inklusif, 
dan Islam Transformatif. Istilah Islam Nusantara dijelaskan dalam 
Zainul Milal dalam buku Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan 
Jejaring Ulama-Santri (1830-1945) dengan menyebutkan “Islam 
Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu 
memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. 
Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-
kultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima 
orang nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya nusantara 
untuk mewujudkan sifat akomodatifnya yakni rahmatan lil’alamin” 
(Zainul Milal Bizawie 2016:3). 

KH. Said Aqil Siradj menyatakan Islam Nusantara merupakan 
Islam yang terbentuk dari proses dialog antarbudaya di berbagai 
peradaban besar dunia seperti Arab, Persia, Turki, India, Malaya, 
China, Siam, dan peradaban lainnya. Selanjutnya KH. Mustofa Bisri 
menyebut Islam Nusantara merupakan bentuk Islam yang Rahmatan 
lil ‘alamin, yang lahir dari rahim Islam dan berkembang dengan 
penuh keramahan, kedamaian, dan meneduhkan. Ajaran Islam 
Nusantara terbukti membantu peradaban Indonesia dan juga 
peradaban dunia, dan cara berislam seperti harus selalu 
dikembangkan dan dirawat di internal umat Islam dan disampaikan 
terhadap golongan atau kelompok-kelompok di luar Islam (Ahmad 
Sahal 2015:13–15). 

Kemudian Islam Berkemajuan berarti suatu bentuk keislaman 
yang di dalamnya menyemaikan benih kebenaran, kebaikan, 
kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan 
hidup secara dinamis kepada manusia. Islam model ini yang 
menjunjung tinggi kemuliaan manusia dengan diskriminasi. Islam 
yang mengelorakan misi anti terhadap perang, terorisme, kekerasan, 
penindasan, keterbelakangan, dan segala bentuk kerusakan di bumi 
seperti tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan 
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kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang 
menghancurkan kehidupan. Islam Berkemajuan secara positif 
melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku, ras, 
golongan, bangsa, dan kebudayaan manusia” (Nashir 2018). 

Selanjutnya istilah inklusif yang tersemat pada Islam, secara 
etimologis memiliki arti terhitung, global, menyeluruh, penuh, dan 
komprehensif. Istilah inklusif merupakan kata serapan dari bahasa 
Inggris yakni “inclusive” yang artinya termasuk di dalamnya (Shihab 
1999) secara teologis, Islam Insklusif tidak berbeda dengan Islam 
Nusantara karena Islam yang inklusif adalah Islam yang rahmatan lil 
‘alamin. Teologi ini jelas sebagai pilar moderatisme Islam. Di sini 
ajaran Islam tidak diarahkan menjadi ekslusif yang identik dengan 
ciri-ciri seperti membenci agama/keyakinan lain, merendahkan 
kalangan non-Muslim, atau memusuhi dan menggunakan kekerasan 
dalam menyiarkan sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran. Islam 
Insklusif lebih ditujukan untuk menyiarkan dan merawat sikap 
toleransi beragama dan kerja sama. Perbedaan agama atau 
keyakinan tidak harus menjadi penghalang dalam berinteraksi dan 
aksi. Terlebih sejak awal kemunculannya, ajaran Islam selalu 
menganjurkan umatnya untuk bisa merangkul non-Muslim dan 
bekerja sama membangun masyarakat. Maka dengan sendirinya hal 
ini Islam menjadi bagian utama dalam mempromosikan perdamaian. 

Alwi Shihab mengatakan, bahwa konsep Islam inklusif adalah 
tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi 
juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap 
kenyataan tersebut (Alwi Shihab 1999a:41). 

Kemudian Islam transformatif yaitu suatu bangunan pemikiran 
dan tindakan untuk berkomitmen bahwa manusia sebagai makhluk 
zoon politician untuk mempunyai empati dan keterpihakan kepada 
terhadap mereka yang tertindas untuk bersama-sama berusaha 
mengusahakan pembebasan. Dengan demikian, memfungsikan 
agama dalam konteks sekarang dan di masa yang akan datang, tidak 
lagi cukup dengan berbicara atau menafsirkan tentang tuhan (seperti 
arti ‘teologi’ selama ini ‘ilmu tentang tuhan”), tetapi tidak kalah 
penting adalah secara kongkret ikut terlibat dalam usaha mengubah 
kondisi material yang telah membawa masyarakat dalam situasi de-
humanisasi itu.(Budhi Munawar Rahman 2004:446) Dalam hal ini 
teologi transformatif lebih menaruh perhatian terhadap persoalan 
keadilan dan ketimpangan sosial yang sedang terjadi karena hal itu 



PANCASILA; EKSPRESSI MODERASI BERAGAMA INDONESIA 
 

76 

yang dianggap sebagai agenda besar yang menjadikan banyak umat 
manusia tidak mampu mengekpresikan harkat dan martabat 
kemanusiaannya (Moeslim Abdurrahman 1995:106). 

Jadi baik itu dari sekian banyak lebel mengenai Islam dari Islam 
Nusantara, Islam Berkemajuan, Islam Insklusif, hingga Islam 
Transformatif seperti diuraikan secara singkat di atas, kesemuanya 
merupakan wujud dari ekspresi Islam yang wasatan. Terkait dengan 
istilah-istilah yang disematakan (nusantara, transformasi, dan 
seterusnya) tidak lebih dari bentuk adaptasi atau penyesuaian 
terhadap gejala dan dinamika yang berproses dalam diskursus kajian 
Islam kontemporer. Ini memang sering digunakan oleh kalangan 
akademisi dan aktivis sejak beberapa tahun ini untuk memberi label 
kepada pemahaman dan aksi kongkret kalangan Islam dalam 
pemikiran dan tindakan untuk memperjuangkan penegakan nilai-
nilai kemanusiaan seperti pengembangan civil society, demokrasi, 
keadilan, kesetaraan gender, pembelaan terhadap kaum minoritas, 
kaum tertindas, dan pluralitas (Tariq Ramadhan 2004:24–28). 

Perlu juga ditegaskan di sini bahwa fenomena moderasi dalam 
kehidupan beragama ini jangan hanya dibatasi atau terjadi dalam 
lingkup bidang teologis semata. Idealnya Moderasi Beragama terjadi 
dan berlangsung pada bidang lain yang menjadi bagian dari lingkup 
keagamaan (Islam) misalnya dalam bidang Fiqih dan hukum. Jika 
dicermati maka sebenarnya moderasi Islam dalam bidang ini sudah 
berlangsung cukup lama serta berlangsung dinamis di masa lalu 
yang di dalamanya melibatkan nama-nama besar yang telah 
mewariskan suatu konsep pemikiran besar d bidang Fiqih ini. 

Bahwasanya Nashr Abu Zayd menyebut sosok seorang Imam 
Syafii adalah peletak moderatisme dalam Fiqih. Imam Syafii selain 
dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafii, juga dikenal luas sebagai 
ulama pertama yang menulis pemikieran di bidang ushul fikih yaitu 
sebuah buku legendaris yang berjudul Ar-Risalah, Buku ini berisi 
pembahasan tentang bagaimana dalam memahami teks-teks agama.  

Kemudian ada sosok di masa lalu yang bernama Abu Hasan Al-
Asy’ari. Beliau adalah pendiri Mazhab Asy’ariyah dalam kajian 
teologi Islam. Sebagaimana diketahui, sebelum bermazhab 
Ahlusunnah wal Jamaah, Al-Asy’ari adalah tokoh aliran 
Muktazilah.(1986:9)  Dalam pengembaraa intelektualnya, beliau 
pernah berguru kepada Abu Hasab Ali al-Juba’i. Imam Asy’ari dikenal 
sebagai sosok dengan sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, pemalu, 
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wira’i, dan sebagainya. Dengan mencermati pada pemikirannya, 
Imam Al-Asy’ari dikenal dan memperkenalkan moderasi dalam 
bidang akidah. Moderatisme yang dilakukannya secara garis 
besarnya adalah dalam penggunaan nash dan akal secara 
proporsional (seimbang).  

Dalam bidang tasawuf fenomena moderasi juga telah 
ditunjukkan para tokoh di masa lalu seperti Hamid Al-Ghazali atau 
yang lazim disebut Imam Al-Ghazali. Seorang pemikir Islam di masa 
lau, Ibn Khaldun, dalam kitab Al-Muqaddimah menyebut sosok Imam 
al-Ghazali bukan hanya seorang tokoh pendiri pemikran tasawuf, 
namun juga sosoknya (Al-Ghazali) juga memiliki kapasitas dalam 
melakukan mederasi dalam bidang dan laku taeawuf dengan 
kemampuan-kemampuannya seperti mengompromikan berbagai 
pendapat para sufi sebelumnya, menjelaskan dasar-dasar tasawuf, 
etika tasawuf, memaparkan metode tasawuf berikut urgensinya, dan 
lain-lain (Masudi 2017). 

Dalam konteks Fiqih berikut dasar-dasar moderasi yang ada d 
dalamnya, dan hal juga dipraktikkan di masa lalu maka Ibn Qayyim al 
Jauziyah sosok yang dikenal sebagai cendekiawan Islam dari Mazhab 
Sunni di masa lalu selain juga seorang ahli fiqih pada Abad ke-13 
menyatakan bahwa, Syariat adalah keadilan Allah untuk hamba-Nya, 
dan bentuk kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya. Syariat 
merupakan bayangan Tuhan di bumi. Kebijaksanaan-Nya telah 
menuntun hamba-Nya mencapai keridhaan-Nya dengan cara yang 
paling tepat dan dengan penegasan yang paling nyata dari kebenaran 
Nabi-Nya. Cahaya-Nya menerangi pencari kebenaran dan petunjuk-
Nya diberikan kepada orang-orang bertaqwa. Syariat adalah 
penyembuh yang ampuh untuk segala penyakit dan jalan lurus yang 
jika diikuti akan mengantarkan manusia kepada kebenaran. Ia 
adalah kehidupan dan sumber tenaga, obat, cahaya, penyembuh, dan 
penjaga. Semua kebaikan yang ada di dunia berasal darinya dan 
hanya bisa dicapai dengannya, dan semua kelemahan terjadi karena 
hilangnya syariat. Jika bukan karena masih dipertahankannya 
beberapa aturan syariat (di dunia ini), kehidupan dunia ini sudah 
rusak dan dunia sudah hancur. Jika Allah ingin menghancurkan 
dunia beserta semua isinya, Ia terlebih dahulu akan menghilangkan 
hukum-hukum syariat yang masih tersisa. Karena sesungguhnya 
syariat yang diturunkan kepada Nabi-Nya merupakan tiang 
kehidupan dan kunci keberhasilan dalam kehidupan dunia dan 
akhirat” (Jauziyyah t.t.:3). 



PANCASILA; EKSPRESSI MODERASI BERAGAMA INDONESIA 
 

78 

Muhammad Abduh, melalui muridnya Rashid Rida, 
mengemukakan dalam karya tafsirnya yaitu Al-Manar, bahwa yang 
dimaksud dengan wasat ialah sikap tengah-tengah antara dua titik 
ekstrem (Abshar-Abdalla 2012). 

Wahbah Zuhaili, guru besar dari Suriah dan cendikiawan Islam 
dengan spesifikasi bidang Hukum Islam dan Filsafat hukum 
mengemukakan, term moderasi dalam pengertian umum di zaman 
sekarang memiliki pengertian sebagai keseimbangan dalam 
keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Dengan 
menyatakan seperti ini maka prinsip dan nilai-nilai yang terjandung 
dalam Islam adalah tidak berlebihan untk segala perkara dan 
masalah dalam kehidupan, tidak berlebihan dalam agama, tidak 
esktrem pada keyakinan, lemah lembut, toleran, dan sebagainaya (al-
Zuhaili t.t.:5). Dikatakan juga oleh Zuhaili, dalam ajaran Islam 
mengarah kepada hal Wasathiyah, yaitu dapat menerima siapapun, 
muslim ataupun  nonmuslim. Selain itu, yang menyebabkan orang 
berpaham radikal atau menyimpang dari wasathiyah adalah karena 
kurangnya pengetahuan orang tersebut, inilah yang terjadi saat ini” 
(Nur dan Fathoni 2017). 

Dalam konteks Syariat dalam hubungannya dengan moderasi, 
Muhammad Hasbullah, ulama yang berpandangan modern dan 
pendiri Soeara NO dan Berita Nahdlatul Ulama menyebut keagungan 
hukum syariat itu dapat menyelamatkan umat dari berbagai 
propaganda dan perselisihan bisa terjadi di kalangan umat. Syariat 
yang diterapkan secara benar akan mampu mencegah terjadinya 
berbagai macam polemik yang terjadi dimana polemik yang tidak 
berkesudahan itu berpotensi menghantarkan pada azab dan iqob 
yang sangat pedih. Maka sebagai upaya menyelamatkan 
umat/manusia dari bahaya, diperlukan penerapan hukum dari Allah 
turunkan ke dunia (Faishal 2015). 

Ulama kontemporer Islam banyak membahas term Moderasi 
Beragama adalah Yusuf Qardhawi. Meski dikenal sebagai salah satu 
tokoh dari organisasi Ikhwanul Muslimin, sosok Qardhawi dikenal 
sebagai moderat dan memiliki sikap yang sangat kritis terhadap 
pemikiran Sayyid Quthb,  sosok yang dianggap telah menginspirasi 
atas munculnya faham radikalisme, ektrimisme, dan takfiri. Dalam 
pemikiran kontemporer Islam yang identik dengan dirinya, Yusuf 
Qardhawi menegaskan mengenai rambu-rambu moderasi beragama 
(Islam) dalam wujud seperti pemahaman ajaran Islam secara 
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komprehensif dan kontekstual, keseimbangan antara ketetapan dan 
perubahan zaman, dan mendukung upaya-upaya untukmeuju pada 
kedamaian serta penghormatan nilai-nilai kemanusiaan (Abdillah 
2018). 

Terkait dengan istilah wasathaniyah, Yusuf Al Qaradhawi 
menyatakan istilah tersebut sepadan dengan kata al-tawâzun.  Istilah 
ini mengandung pengertia sebagai upaya untuk menjaga 
keseimbangan antara dua sisi/ujung atau pinggir yang berlawanan 
atau bertolak-belakang dengan tujuan intinya agar jangan sampai 
yang satu pihak mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai 
contoh mengenai dua sisi yang bertolak belakang di masa sekarang 
ini misalnya perbedaan mencolok anatara spiritualisme dan 
materialisme, individualisme dan sosialisme, paham realistik dan 
faham idealis, dan lain-lain. Adapaun bersikap seimbang 
sebagaimana dimaksud oleh Qardhawi adalah suatu bentuk 
penyikapan kongkret yang menampilkan dan memberi porsi yang 
adil serta proporsional pada masing-masing sisi/pihak dengan tanpa 
berlebihan, tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit (al-
Qaradhawi 1983:127). 

Guru Besar Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su’ud-
Saudi Arabia, Syaikh Prof.  Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, 
mendefinisikan wasathiyyah sebagai suatu konsep yang mengandung 
makna yang luas karena term wasathiyah ini meliputi setiap 
karakteristik yang terpuji (khaslah mahmûdah) di antara dua sisi 
tercela (ekstrim) atau (tharfâni madzmûmâni), seperti 
kedermawanan antara kebakhilan dan kemubadziran, sikap berani 
antara kepengecutan dan bunuh diri (Muhammd Abd al Lathif al 
Farfur 1993:18). 

Dalam koteks keindonesiaan, Imam Besar Universitas Al-Azhar 
Syeikh Muhammad Thayyeb yang punya perhatian pada Islam 
moderat, khususnya yang berlangsung di Indonesia, menyatakan 
umat Islam di Indonesia mampu menggali khazanah Islam yang 
hanif, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang bersifat legalitas-formal 
dan etika sosial. Dalam konteks masyarakat Islam Indonesia, 
demikian menurut Thayyeb, ajaran dan praktik Islam telah dijadikan 
sebagai sumber keadilan, egalitarianisme, dan inkusivisme. Hal itu 
misalnya tercermin dari nilai dan prinsip dalam bentuk khazanah 
Islam Nusantara, dimana agama dan budaya kemudian agama versus 
negara menemukan titik temu dan saling menyemai (Auliansah 
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2016:3). Padahal Islam Nusantara merupakan salah satu dari sekian 
model pemikiran Islam moderat yang ada di Indonesia saat ini dan 
dimungkinkan sekali masih banyak pemikiran dan konsep keislaman 
moderasi ala Indonesia yang bisa digali dan dikembangkan lagi.  

Berangkat dari sini maka bisa dilihat bahwa moderasi 
beragama, baik dalam konteks Islam Indonesia dan Islam pada 
umumnya, menjadi langkah penengah dari munculnya gerakan 
ekstrem bermotif agama yang masih terjadi hingga saat ini Moderasi 
beragama memfokuskan bukan memunggungi perbedaan antara 
satu agama dengan agama yang lain, bukan pula mengklaim 
kebenaran secara sepihak bahwa satu agama/keyakinan diklaim 
sebagai paling benar dan agama yang lain ditempatkan sebagai yang 
salah dan sesat. Maka dalam tataran fungsi, konsep dan sikap dari 
Moderasi beragama dapat dieloborasikan sebagai bentuk kongkrit 
dalam pencegahan dari pengabaian keanekaragaman yang 
mengkristal menjadi fanatisme agama. Dengan mengamini pendapat 
Hashim Kamali, bahwa moderasi beragama ialah ‘kebajikan guna 
membentuk terciptanya harmoni sosial di tengah keberagaman 
beragama’ di Indonesia maka hal dan situasi yang menjadi tujuan 
dari Moderasi Beragama akan bisa diwujudkan. 

Sederhananya, karakteristik penggunaan moderasi dalam 
konteks Islam Indonesia diantaranya; 1) ideologi tanpa kekerasan 
dalam menyebarkan islam; 2) mengadopsi cara hidup modern 
dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, 
hak asasi manusia dan sejenisnya; 3) penggunaan cara berpikir 
rasional; 4) pendekatan konstekstual dalam memahami islam, dan 5) 
penggunaan ijtihad (kerja intelektual untuk membuat opini hukum 
jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Lima 
karakteristik bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain 
seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama 
(Hilmy 2013:28). 

Dimensi kemoderatan dalam pemikiran Islam adalah 
mengedepankan faham dan sikap toleransi dalam perbedaan. 
Keterbukaan menerima realitas keberagaman (inklusivisme), baik 
dalam bermahzab hingga dalam berkeyakinan agama. Perbedaan 
tidak harus menjadi penghalang dalam menjalin kerja sama dan 
kebersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam konsep moderasi 
salah satunya yang disampaikan Alwi Shihab dengan konsep Islam 
Inklusif-nya, ditegaskan Islam itu terbuka dalam menerima 
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perbedaan sehingga hal ini juga akan ikut membuka ruang bagi 
keragaman dalam pemikiran Islam. Konsep dan pandangan seperti 
ini diperkuat Afiffudin Harisah yang menyatakan, baik Muslim dan 
agama lain memiliki berkewajiban dalam menegaskan ketentuan 
aturan dari agama masing-masing. Dengan adanya sifat terbuka 
seperti itu, akan melahirkan harmoni di tengah masyarakat sehingga 
tiap orang melibatkan diri dalam bentuk sikap toleransi terhadap 
perbedaan dan menghindarkan diri dari sikap menganggap benar 
sendiri dan sikap ekstrem menuding serta menyalahkan orang 
lain.(Afifudin Harisah 2012:43) Bahwa perlu dipahami atau 
ditegaskan di sini, bahwa inklusivisme bukan berarti dipahami 
sebagai bebas berganti agama/keyakinan dengan  sesuka hati, 
namum lebih kepada menerima dan mengakui keberadaan agama 
lain. 

Manhaj moderatisme dalam Islam menurut Alhabib Umar Bin 
Hafidz, adalah konsep moderat Islam dalam menyeru kepada Islam 
yang seharusnya melalui metode keadilan dan memberi pada semua 
orang Islam mengenai apa yang telah menjadi haknya dan 
menyelamatkan umat Islam dari kejelekan dan kembali pada 
kebaikan dan jalan yang lurus. Akan tetapi hingga sekarang ini selalu 
muncul sebagian orang/pihak yang menyatakan diri sebagai 
menyeru untuk kembali ke Islam, namun pada dasarnya mereka 
hanya ingin memenuhi kebutuhannya dari apa yang bisa diambil dari 
orang lain sehungga rindakan seperti ini hanya memberi rasa 
harmoni untuk dirinya sendiri namun tanpa memperdulikan orang 
lain. Ini jelas bukan keselamatan dalam Islam itu dengan konsep 
moderat dan adil, dan keselamatan yang dipenuhi nur ilahi (cahaya 
Allah) (Mujamil Qomar 2002). 

Dalam lintasan sejarah Islam di Indonesia, sikap moderasi 
Islam diungkapkan oleh pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan 
(Allahu yarhamhu). Dikatakan, bahwa salah satu pelajaran yang 
paling penting dari kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan adalah 
komitmen kuatnya pada sikap moderat dan toleransi beragama. 
Selama kepemimpinannya telah dilakukan kerja sama kreatif dan 
harmonis dengan hampir semua kelompok masyarakat. Bahkan 
terhadap kalangan Kristen, KH. Ahmad Dahlan mampu mengilhami 
terhadap lahirnya rasa hormat dan menunjukkan apresiasinya. 
Contoh menarik dari beliau adalah ikatan persahabatannya yang 
begitu erat dengan para pemuka agama Kristen. Kenyataannya, KH. 
Ahmad Dahlan memang dikenal sebagai pribadi yang sangat toleran 
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terhadap kalangan non-Muslim, akan tetapi hal ini tidak lantas 
membuat beliau mengkompromikan dalam prinsip-prinsip pokok 
dari ajaran agama Islam. Dengan melihat pada kenyataannya maka 
dapat dikatakan sosok KH. Ahmad Dahlan merupakan seorang 
pelaku dan sosok yang kongkret dari proses dialog antar-agama yang 
sejati, dalam pengertian beliau mendengar apa yang dikatakan dan 
memperhatikan apa yang tersirat di balik kata yang diucapkan (Alwi 
Shihab 1999b:311–12). 

C. Moderasi Beragama dalam Agama Kristen 

Dalam uraian bab ini perlu sekali untuk disampaikan fenomena 
Moderasi Beragama pada agama/keyakinan selain Islam. Hal ini 
didasarkan kepada realitas bahwa walaupun agama Islam 
merupakan mayoritas di Indonesia namun sebuah kenyataan yang 
tidak bisa dinafikan adalah lanskap mengenai agama dan keyakinan 
yang terdapat di Indonesia begitu beragam dengan kenyataan 
banyaknya jenis agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat 
Indonesia. Salah satunya adalah agama Kristen. 

Secara antropologi kita sudah sampai kepada pemahaman 
bahwa pada setiap agama atau keyakinan apapun di dalamnya 
terdapat ruang untuk berkembangnya pikiran dan tindakan yang 
mengarah kepada fundamentalisme, radikalisme, hingga tindakan 
kekerasan dengan mendasarkan pada klaim bahwa unsr-unsur 
tersebut sebagai bagian dari klaim kebenaran tunggal yang terdapat 
dalam ajaran agama yang diyakini. Pada sisi ini agama memiliki 
potensi untuk menghadirkan hal-hal yang bisa merugikan harmoni 
dan meniadakan prisnsip-prisip kemanusiaan. 

Namun kita juga sangat bersyukur, bahwa di dalam agama dan 
keyakinan apapun di dalamnya juga sangat kaya dan sarat dengan 
prinsip dan nilai-nilai yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk 
mengakui realitas bahwa kehidupan itu majemuk dan ada pihak-
pihak lain berbeda. Dan perbedaan itu selain sebagai sesuatu yang 
natural, juga keberadaan adalah bagian dari kehendak Tuhan selaku 
pencipta kehidupan. Dalam menjalani dan menghadapi realitas 
kehidupan seperti ini, semua agama melengkapi diri dengan ajaran 
mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan yang ideal dan 
seharusnya, agar tercipta harmoni dalam kehidupan. Dalam konteks 
ini, agama hadir ke dunai untuk mendukung kualitas kemanusiaan 
dan kehidupan yang sedang berlangsung. Pada titik inilah 
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kedudukan dan fungsi dari keberadaan agama di dunia bisa 
dihadirkan, sehingga keberadaan dan eksistensi agama memang 
ditujukan untuk mendukung berlangsung proses kehidupan manusia 
di dunia. Dari sini juga pada masing-masing agama identik dengan 
tipikal doktrin atas model prinsip dan nilai yang terjandung di dalam 
agama-agama itu. Dalam islam kita sering mendengar konsep Islam 
sebagai agama Rahmatan lil alamin, sementara dalam doktrin teologi 
Kristen kita mengenal sekali prinsip dan nilai dasar dalam wujud 
kosnep Cinta-kasih. Tentu kita akan mendapatkan khasanah prinsip 
dan nilai yang banyak dan beragam pada agama-agama selain Islam 
dan Kristen seperti Hindu, Budha, Konghucu, dan sekian banyak 
aliran kepercayaan dan kebatinan yang ada di Indonesia. 

Hal selainjutnya yang kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, 
dari sekian banyak agama dan kepercayaan di Indonesia itu di 
dalamnya mengandung sekian banyak prinsip dan nilai-nilai yang 
dapat dioptimalkan untuk mewujudkan Moderasi Beragama.    

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) 
periode 2000-2004, Nathan Setiabudi, mengatakan bahwa 
pemahaman moderasi beragama dalam kerangka Pancasila tidak 
bertentangan dengan iman Kristen dalam arti kata tidak 
bertentangan dengan kesaksian Alkitab (Injil). Bahkan bisa 
dikatakan bahwa moderasi beragama seperti itu merupakan 
ekspresi iman Kristen dalam konteks Indonesia dan dalam proses 
mengindonesia bersama-sama dengan semua umat beragama dan 
berkepercayaan.  

Bagi umat Kristen Indonesia, menjadi Indonesia sejati dan 
menjadi Kristen sejati bukan dua hal yang bertentangan, melainkan 
dua sisi yang saling melengkapi: di satu pihak. Universalitas ajaran 
dalam Kitab Injil (Bibel) telah memberi sumbangan keterbukaan 
pada partikularitas keindonesiaan, mencegah ketertutupan yang 
dapat menjadi sumber ekstremisme yang melemahkan dan 
menghancurkan bangsa. Di pihak lain, pertikularitas keindonesiaan 
memberi kekongkritan dan relevansi pada iman Kristen dalam 
lingkup Indonesia, mencegah iman Kristen melambung ke awang-
awang dan menjadi sia-sia. 

Definisi moderasi beragama dalam kerangka Pancasila ini 
sejalan dengan iman Kristen, meski diakui bahwa dalam banyak 
kasus, gereja dan umat Kristen terlalu sering berhenti pada “Jangan 
membalas kejahatan dengan kejahatan” – definisi pertama dari 
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moderat (bandingkan dengan uraian Injil dalam Roma12:17a; 1 
Tesalonika 5:15a; 1 Petrus 3:9a) dan belum sampai pada “Janganlah 
kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan 
dengan kebaikan” –definisi kedua dari moderat (bandingkan Roma 
12:21; Roma 12:17b “Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang”; 1 
Tesalonika 5:15b “Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap 
kamu masing-masing dan terhadap semua orang”; 1 Petrus 3:9b 
“Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah 
kamu dipanggil, .....”). 

Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Thomas 
Pentury mengatakan, moderasi (agama) Kristen harus mulai 
dikembangkan melalui ajaran-ajaran dan praktik yang 
mengutamakan pada prinsip dan nilai toleransi, mengedepankan 
budaya damai, dan menebarkan benih-benih kebaikan terhadap 
sesama manusia dan alam semesta. Umat Kristen di Indonesia harus 
memiliki kemampuan untuk mendialogkan ajaran-ajaran agama 
dengan modernitas pada satu sisi dan dengan realita berbangsa yang 
majemuk pada sisi yang lain. Tepat di situlah, kehadiran “Kristen 
Moderat” menjadi sangat dibutuhkan untuk mempromosikan watak 
kekristenan yang lebih toleran, humanis, dan dengan berwajah 
penuh kasih dan damai yang sejati. 

Istilah moderat dalam kehidupan beragama menunjuk pada 
karakter, cara pandang, dan ajaran-ajaran yang memegang teguh 
toleransi, mengedepankan kerukunan beragama, dan menghargai 
setiap perbedaan keyakinan, serta bersedia keluar membangun 
relasi kehidupan melampaui tembok-tembok pemisah/pembatas 
(crossing borderness). Karena itu, sikap moderat memiliki orientasi 
pada nilai-nilai perdamaian dan kehidupan yang harmonis di dalam 
perbedaan agama, keyakinan dan denominasi-doktrinal. Dari situ, 
kristen moderat dapat dipahami sebagai umat beragama Kristen dari 
berbagai aliran yang berbeda namun sungguh-sungguh menghargai 
perbedaan dan mengutamakan kasih sebagai nilai yang mendasari 
dan merawat kehidupan bersama. 

Kehadiran Kristen moderat dalam kehidupan berbangsa juga di 
kancah internasional sangat penting dalam upaya memunculkan 
warna kekristenan yang bukan hanya tidak fobia terhadap 
perbedaan agama, tetapi lebih dari itu dapat menerima perbedaan 
agama sebagai anugerah Tuhan yang harus dirayakan dalam cinta 
kasih. Kristen moderat juga memainkan peran penting untuk 
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rnengikis eksklusifisme dan radikalisme agama yang cenderung 
diekspresikan dalam serangkaian kekerasan ~baik secara fisik 
maupun non fisik~ sebagai akibat dari sempitnya wawasan dalam 
beragama. 

Dalam hal ini Sumanto Al-Qurtubi mengatakan, kelompok 
“Kristen moderat” ini biasanya mengambil “sikap tengah” antara 
kubu konservatif dan kubu liberal dalam menyikapi sejumlah isu-isu 
kontroversial di lingkup agama Kristen seperti untuk kasus aborsi 
dan homoseksual. Tetapi mereka tidak bergaung akrena tenggelam 
oleh hiruk-pikuk arus utama Kristen konservatif dan Kristen liberal. 

Untuk itu, moderasi kekristenan perlu diusahakan dan 
didorong dengan sungguh-sungguh di Indonesia, karena keberadaan 
kristen moderat berkaitan dengan salah satu tugas penting untuk 
mengakarkan kekristenan di bumi Indonesia. Artinya, doktrin-
doktrin Kristen perlu dibawa ke dalam dialog secara mendalam 
dengan realitas Indonesia yang majemuk. Interpretasi-interpretasi 
atas Alkitab harus dilakukan dengan membawa secara sadar 
pengalaman hidup kontekstual berbangsa yang dinamis dan 
majemuk di negara yang berazaskan pancasila ini. Kesungguhan 
untuk menempatkan Alkitab, tradisi, doktrin, dan praktik 
kekristenan ke dalam dialog dengan realitas yang majemuk dan 
dinamis dari kehidupan berbangsa ini merupakan jalan tengah untuk 
mencapai suatu sikap beragama yang sesuai dengan karakter 
masyarakat Indonesia yang pancasilais. 

Di dalam konteks publik atau politik, kristen moderat 
memandang pemerintah sebagai mitra dalam mengusahakan 
keadilan dan kesejahteraan bangsa. Pemikiran ini muncul dari 
proses moderasi beragama Kristen itu sendiri, yakni usaha untuk 
menengahi pertentangan yang tajam antara kutub “ruhani” dan 
“duniawi” yang direpresentasikan oleh gereja dan negara. Berbeda 
dengan cara pandang dan sikap kelompok ekstrim kekristenan yang 
lain, Kristen Moderat memandang keterlibatan pemeluk agama 
dalam memajukan kesejahteraan umum bukan hanya sebagai 
kewajiban warga negara, tetapi juga merupakan panggilan imannya. 
Meminjam ungkapan~dan yang sekaligus menjadi judul bukunya 
dari Dr. Johannes Leimena, hal ini merupakan wujud kongkret dari 
“kewarganegaraan yang bertanggung jawab” Ini adalah salah satu 
dari sekian banyak bukti mengenai signifikansi Moderasii Beragama 
yang dapat dipelajari dari sejarah kekristenan sendiri. Moderasi 
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kekristenan merupakan suatu proses yang melaluinya kekristenan 
terus membentuk dan mewujud diri menjadi agama yang mengabdi 
kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang mendatangkan 
damai-sejahtera bagi semua (masyarakat, bangsa dan negara). 

Dalam koteks kebangsaan kesejarahan atas terbentuknya 
bangsa Indonesia dan NKRI juga tidak terlepas dari pilihan dan 
peran yang ditunjukkan kalangan Kristen.  Menyambung ungkapan 
dalam Bab II yang menguraikan tentang Pancasila dan terbentuknya 
negara bangsa Indonesia yang memunculkan kesan bahwa kalangan 
Islam telah memberi kontribusi sangat besar atas disepakatinya 
butir-butir dalam Pancasila dengan pengutamaannya untuk sila 
pertama dalam Pancasila. Kebesaran hati para tokoh Islam seperti 
KH Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan sebagainya disebut sebagai 
sumbangsih besar kaum Islam Indonesia dalam proses disepakatinya 
Pancasila sebagai dasar negara yang selanjutnya menjadi landasan 
awal dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
hal ini penyusun sampai kepada pendapat bahwa kalangan Kristen 
dan non-Muslim lainnya telah menunjukkan sikap moderasi 
kebangsaannya di saat-sata yang menentukan itu. 

Apa yang diuraikan di atas memang benar adanya dan memnag 
begitu kenyataan sejarah yang berlangsung pada masa itu. namun 
dalam tulisan ini perlu untuk diangkat juga tentang peran dan 
kontribusi kalangan non-Muslim yang dalam hal ini diwakili oleh 
para tokoh Kristen dari Indonesia bagian Timur yang juga turut 
memberi andil dan sumbangsih sangat signifikan atas terbentuknya 
NKRI. 

Dengan menggunakan pengandaian, andai saja para okoh non-
Muslim dan minoritas dari kawasan Indonesia bagian Timur lebih 
mengambil pilihan dan langkah pragmatis maka hal bkan sesuatu 
yang bermasalah bagi mereka. Dalam polemik mengenai sila 
pertama dari Pancasila menjelang pernyataan kemerdekaan di forum 
PPKI, dengan andai tidak titik kesepakatan antara golongan 
Nasionalis, Islam, dan non Muslim, dan masing-masing 
mengedepankan ego dan pragmatisme kepentingan kelompok maka 
kalangan non-Muslim (utamanya kalangan Kristen) dimungkinkan 
akan bisa mendirikan negara sendiri yang terpisah dari wilayah 
Indonesia bagian barat, dan para tokohnya berpotensi menjadi para 
pemimpin negara Indonesia bagian timur. Dengan menggunakan 
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egosentrisme kepentingan dan fanatisme keyakina maka tujuan 
jangka pendek ini sangat mungkin sekali akan mereka dapatkan. 

Tentang keberadaan dan kelangsungan dari negara yang 
terpisah itu pun di atas kertas tidak perlu dirisuakan karena 
dipastikan akan mendapat dukungan moral dan material dari 
negara-negara Kristen, dan sangat mungkin sekali akan mendapat 
dukungan dari pihak Belanda dengan pertimbangan kesamaan 
keyakinan serta kedekatan dan pengistimewaan wilayah dan 
masyarakat kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Sulawesi 
Utara yang telah berlangsung lama sejak masa pemerintahan 
kolonial Hindia Belanda. 

Namun para tokoh seperti AA. Maramis, Johannes Leimena, 
Latuharhary, Sam Ratulangie, Arnold Mononutu, dan sebagainya 
tampil sebagai para negarawan dengan tingkat moderasi 
kebangsaannya yang begitu tnggi. Mereka memintakan kompromi 
kepada golngan Islam agar ada konsep moderat pada diktum 
pertama pada Piagam Jakarta terkait dengan aspek dan lanskap 
deskripsi mengenai konsep keyakinan dan spiritual bangsa 
Indonesia. Mereka (para tokoh Kristen) tetap mengutamakan konsep 
kebangsaan dan tidak ingin terpisah serta ingin bertahan menajdi 
bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan negara dan 
kebangsaan Indonesia yang telah sama-sama diperjuangkan dengan 
kalangan Nasionalis dan Islam sejak masa kolonialisasi Belanda 
hingga masa pendudukan Jepang. 

Kita menilai dan menempatkan para tokoh Islam menunjukkan 
kebesaran jiwa dan ketinggian kapasitas pribadinya (dan memang 
seperti itu kenyataannya), dengan mau berkompromi dengan tidak 
memaksakan diktum pertama dari Piagam Jakarta. Mereka bahkan 
bersedia merubah redaksional diktum pertama Piagam Jakarta 
menjadi berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari redaksi kalimat 
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Isam bagi para 
pemeluknya” dan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan 
Syariat islam”.  

Sedangkan para tokoh yang mewakili golongan Kristen dan 
minoritas juga tidak kalah kapasitas dalam menunjukkan integritas 
diri dan kebesaran hatinya dengan berusaha sekuat mungkin 
menjadi tetap bagian dari negara Indonesia. Mereka ingin tetap 
dalam satu barisan dan bangunan kebangsaan yang dibingkai dengan 
prinsip dan nilai kemjemukan untuk bersama-sama mendirikan dan 
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membangun satu bangsa yang merdeka baik dalam keadaan suka 
maupun duka. 

Sungguh, para generasi muda sekarang ini mesti selalu 
mendapat informasi dan sosialisasi tentang proses yang diuraikan di 
atas. Bahwa bangsa ini didirikan atas realitas kemajemukan, dan 
para pendiri bangsa yang juga majemuk latar belaknagnya tersebut 
di masa lalu telah memberi dan meninggalkan catatan kesejarahan 
yang tidak ternilai harganya tentang sikap moderasi kebangsaan dan 
modeasi keagamaan tingkat tinggi dan agung yang bisa menjadi 
pengajaran dan penyadaran abadi bagi kita semua sebagai bagian 
dari bangsa Indonesia. [] 



 
 

89 

 
 

 

 

 

Kementerian Agama Republik Indonesia mengusung suatu 
kebijakan moderasi beragama sebagai bentuk dan usaha menjaga 
keutuhan dalam berbangsa serta kerukunan dalam keberagaman 
beragama. Kebijakan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pihak 
Kementerian Agama sudah mempraktikannya sejak eksistensinya 
sebagai lembaga ditujukan untuk membantu pemerintah dalam 
menangani dan mengelola kehidupan beragama di Indonesia 
dimulai.  

Dalam konteks keberagamaan, Kementerian berpegang kepada 
suatu pandangan bahwa setiap individu tidak hanya dilekatkan 
bersikap moderat terhadap agama yang dianutnya, namun juga 
menghargai keberadaan dan keberagaman agama yang ada. Ini 
merupakan prinsip dasar yang menjadi ciri dari Kementerian Agama 
dalam menunjukkan karakter dan sikap moderasinya. Kebijakan ini 
diyakini menjadi salah satu upaya terbaik pemerintah dalam 
merawat kembali nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang 
terkandung dalam setiap ajaran agama. 

Dalam lintasan kesejarahannya, Kementerian Agama memang 
identik dengan pandangan dan sikapnya yang moderat dalam 
menangani dan mengelola kehidupan agama. Di era sekarang jika 
masyarakat melihat moderatif dari kementerian ini, dalam konteks 
paling aktual saat ini adalah kebijakan moderasi beragama, maka hal 
itu tidak lain sebagai wujud dari kontinuitas yang menjadi karakter 
dan tipikal dari Kementerian Agama dalam menjalankan tugas dan 
perannya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengurusi dan 
mengelola kehidupan agama dalam masyarakat Indonesia. 
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A. Sejarah Moderasi di Kementerian Agama 

Dalam kaitannya dengan wawasan kesejarahan, pada sebagian 
besar terutama di lingkungan ASN Kementerian Agama sangat 
mahfum bahwa tanggal 3 Januari diperingati sebagai Hari Ulang 
Tahun dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, memenag 
demikian adanya. Keberadaan kementerian ini dimulai ketika pada 3 
Januari 1946 berdiri Kementerian Agama RI dan kementerian ini 
berada sejajar dengan kementerian-kementerian lain di dalam 
kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir. 

Namun sangat boleh jadi pada sebagian besar kita belum 
mengetahui dan belum mendapat informasi mengenai lembaga apa 
yang mengelola kehidupan agama, terutama agama Islam, pada 
kurun waktu sebelum Indonesia merdeka. Apakah keberadaan 
Kementerian Agama atau sebelumnya lazim disebut sebagai 
Departemen Agama itu kemunculannya secara tiba-tiba tidak lama 
setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya? Untuk 
mendapat informasi kesejarahan tentang keberadaan kementerian 
ini perlu bagi kita untuk membuka lagi dengan teliti dan cermat 
catatan sejarah di masa lalu. 

Embrio dari keberadaan Kementerian Agama ini sebenarnya 
sudah dimulai sejak lama, jauh sebelum periode Revolusi 
Kemerdekaan. Bermula dari sebuah institusi yang dibentuk 
pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama Adviseur voor 
Inlandsche en Arabische-zaken yang secara resmi berdiri pada 11 
Januari 1899. Pada masa ini sososk yang sering dibicarakan di 
kalangan Islam Indonesia karena kontribusinya dalam membantu 
pemerintah Hindia Belanda menyelesaikan Perang Aceh, yaitu Dr. 
Snouk Hurgronje, dipercaya kolonial untuk menjabat sebagai 
Adviseur voor Inlandsche en Arabische-zaken. Terkait dengan 
personalia, pada awalnya lembaga ini merupakan suatu badan yang 
terdiri dari seorang yang menjabat sebagai adviseur (penasihat), 
yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu dengan beberapa 
pegawai dan institusi ini belum punya  kantor tersendiri (Aqib 
Suminto, 1985: 99). 

Dapat disebutkan, tahun 1899 sebagai ambang fajar bagi 
kedatangan Politik Etis di Hindia Belanda, dibanding dengan masa 
atau periode sebelumnya. Seperti diketahui,  titik awal Politik Etis ini 
bermula dari Ratu Wilhelmina di depan Staten General pada tahun 
1901 yang menegaskan bahwa Belanda memiliki “kewajiban moral” 
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kepada rakyat di wilayah koloni sebagai bagian dari penerapan 
politik kolonialnya di Hindia Timur.  

Memang sebelum tahun 1901, penerapan politik kolonial yang 
dilakukan hanya mementingkan tuntutan ekonomi yang 
mengakibatkan terjadinya penghisapan terhadap kekayaan dan 
potensi Hindia Belanda yang dilakukan dengan tanpa 
memperhitungkan kepentingan rakyat di wilayah jajahan. Kberadaan 
Politik Etis ini dibandingkan dengan dua kebijakan politik kolonial 
yang dipraktikkan Belanda sebelumnya jelas lebih baik dan lebih 
manusiawi. Dua kebijakan sebelumnya yaitu kebijakan Tanam Paksa 
dan Politik Liberal jelas-jelas sangat merugikan dan  mengeksploitasi 
Hindia Timur.  

Setelah tahun 1901 itu Kerajaan Belanda dan pemerintah 
Kolonial Hindia Belanda praktis dituntut untuk memperhatikan 
“kewajiban moral Negeri Belanda terhadap rakyat di Hindia 
Belanda.” Pidato Ratu Wilhelmina selanjutnya dijadikan sebagai 
dasar bagi politik kolonialisasi di masa mendatang. Politik Etis harus 
mengganti liberalisme laissez-faire dengan campur tangan negara di 
dalam masalah-masalah ekonomi dan suatu program legislasi 
kesejahteraan yang ambisius. Fungsinya adalah untuk menciptakan 
kondisi-situasi sosial dan politik yang langgeng di dalam wilayah 
jajahan sehingga bisa mengimbangi efek-efek disintegrasi dari 
pengaruh Barat terhadap Hindia Belanda. Orientasi kemakmuran 
harus menggantikan eksploitasi,selanjutnya juga pembaharuan 
harus menjadi kata kunci langkah politik kolonialisasi Negeri 
Belanda dalam Abad ke-20 itu (Vlekke 2008:55). 

Keterkaitan Politik Etis dan keberadaan Adviseur voor 
Inlandsche en Arabische-zaken (selanjutnya berganti nama Kantoor 
voor Inlandsche-zaken) dinilai sebagai salah satu barometer bagi 
politik kolonial, agaknya didasarkan pada realitas mengenai 
peranannya dalam pemenuhan kewajiban moral Belanda dalam 
menerapkan Politik Etis itu. Mengapa demikian? Karena lembaga ini 
juga menghadapi sebuah kenyataan tentang pendapat luas di 
masyarakat Belanda yang menghendaki sikap dan garis keras 
terhadap pribumi. Dalam setiap penyelesaian kasus-kasus yang 
terjadi, lembaga ini lebih memilih garis lunak dan berada dalam 
barisan kelompok pemikiran etis, dan Kantoor voor Inlandsche-zaken 
sering dituduh terlalu memberi hati pada kaum pribumi dan berdiri 
di pihak pribumi dalam melawan para pejabat pemerintah kolonial. 
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Meski begitu di mata kaum pribumi baik pejabat adviseur dan 
lembaga yang dipimpinnya itu tetap saja dipandang sebagai aparat 
pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Sumito 1985:101). 

Persepsi terhadap Kantoor voor Inlandsche-zaken tak dapat 
dipisahkan dari penilaian pejabat adviseur atau penasihat yang 
memimpin lembaga ini. Peranannya  menonjol selama unsur kualitas 
pejabat adviseur sama dengan kepribadian pejabat gubernur 
jenderal, dan senada dengan situasi kondisi politik yang sedang 
dihadapi. Dalam keadaan seperti ini tugas para adviseur makin berat, 
meski hingga saat terakhir mereka (pejabat adviseur) selalu berhasil 
menjalin hubungan baik dengan kaum Islam.  

Mencermati uraian dari lembaga sejak bertajuk sebagai 
Adviseurvoor Inlandsche en Arabische-zaken hingga menjadi Kantoor 
voor Inlandsche-zaken berikut instruksi dan kewenangan yang ada 
dan melekat di dalamnya, maka makin ke depan kedudukan  Kantoor 
voor Inlandsche-zaken merupakan suatu lembaga yang bersifat 
independen. Meski secara administratif lembaga ini di bawah kendali 
dan naungan dari Departement van Onderwijs en Erendienst, namun 
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, lembaga ini berada di 
bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Sementara bidang 
keagamaan yang diurus dan menjadi pekerjaannya adalah selain 
bidang agama Kristen, yaitu masalah-masalah pribumi dan Arab.  

Sepanjang keberadaan kantor ini dan mereka yang dipercaya 
menjabat sebagai penasihat/adviseur, kesemuanya adalah orang 
Belanda yang memiliki kualifikasi ahli atau setidaknya pernah 
belajar intens tentang Islam dan ketimuran di Universitas Leiden. 
Selain itu terdapat persyaratan yaitu punya pengalaman tentang 
Hindia Belanda, cakap berbahasa Indonesia/Melayu, dan menguasai 
bahasa Arab.  

Terkait Universitas Leiden, Marwati Djoenoed Poesponegoro 
dan Nugroho Notosusanto menyebut, universitas ini bukan saja 
berstatus sebagai salah satu pusat keilmuan tertua di Eropa 
melainkan juga jadi pusat kajian intelektual kebijakan Politik Etis. 
Dengan kata lain, Universitas Leiden adalah perguruan tinggi tempat 
berkumpulnya kalangan intelektual Belanda yang berhaluan Etis. 
Disebutkan juga Universitas Leiden berbeda dengan perguruan 
tinggi tua lain di Negeri Belanda seperti Universitas Utrecht yang 
lama dikenal luas sebagai basis dan tempat perumusan kebijakan 
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politik kolonial yang konservatif (Marwati Djoenoed Poesponegoro 
1993:137–38). 

Terkait antara Islam dan kolonialisasi Belanda di wilayah 
jajahan, Hurgronje pernah dengan tegas menyatakan bahwa Islam 
bisa berbahaya bagi Belanda dan kepentingannya di wilayah koloni. 
Untuk itu Islam, baik dalam skala global dan skala domestik Hindia 
Timur, jangan sekali-kali dianggap remeh dan rendah sehubungan 
dengan kedudukannya  sebagai ideologi/spirit keagamaan sekaligus 
sebagai entitas suatu kekuatan politik. Dengan menyatakan ini, 
Hurgronje dan pemikirannya telah melawan arus dari 
pendapat/pandangan umum di internal kaum kolonial. Pada paruh 
akhir abad ke-19 dan memasuki Abad 20) di internal kolonial subur 
berkembang pemikiran, “Seiring dengan kemajuan kehidupan maka 
orang Islam Hindia Belanda akan mengkonversi keyakinannya dengan 
iman Kristen. Alasannya adalah Kristen adalah simbol kemajuan 
peradaban dan ilmu pengetahuan.” 

Respons kritis Horgronje terhadap persepssi umum di atas 
berupa pemikiran dan sikapnya yang tidak sepakat. Ia menilai 
pendapat dan keyakinan seperti itu sebagai sesuatu yang tidak ada 
dasarnya. Hurgronje pun tegas melawan persepsi itu dengan 
bersandar pada rangkaian pemikiran dan pengalamannya saat 
melukan interaksi dengan masyarakat Islam dan pribumi. Maka dari 
Hurgronje muncul sebuah diktum anti-tesa yang dipegangnya 
dengan dengan kukuh; “Seiring dengan dinamika peradaban dan ilmu 
pengetahuan, Islam di Hindia Belanda tidak akan memudar melainkan 
makin berkembang luas.” 

Baginya, dalam menghadapi realitas Islam pihak pemerintah 
kolonial disarankan segera menyusun suatu kategorisasi di seputar 
aspek yang beragam mengenai kehidupan Islam di wilayah jajahan 
dengan membedakan antara unsur dalam Islam seperti unsur 
godstienstige (ritual ibadah), maatschappelijk (muamalah/aktivitas 
sosial), dan staatkundige (politik atau siyasah). Unsur-unsur tersebut 
mesti dijadikan sebagai wilayah pemikiran dalam menempuh suatu 
kebijakan yang ditujukan terhadap Islam di Hindia Belanda. 

Suatu hal yang ditegaskan Hurgronje, untuk 
godstienstige/ibadah, penyikapan ideal yang mesti dilakukan 
pemerintah kolonial adalah dengan menunjukkan dukungan dan 
jangan sekali-kali menunjukkan sikap curiga. Ia menyarankan 
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pemerintah kolonial untuk melakukan tindakan berupa pengawasan 
untuk hal yang berhubungan dengan  maatschappelijk.  

Pandangan Snouck terhadap entitas Islam di Hindia Timur yang 
melahirkan Islam Politiek yang kemudian dijadikan pedoman kerja 
Kantoor voor Inlandsche-zaken dalam melaksanakan tugasnya 
menangani dan mengurusi permasalahan yang berhubungan dengan 
pribumi dan Islam. Namun begitu pada kelanjutannnya analisa 
Snouck Hurgronje tentang potensi Islam dan teori tentang 
pemisahan Isam dari unsur politik kemudian tidak sejalan dengan 
perkembangan situasi dan kondisi kalangan pribumi memasuki 
periode 1920-an.  

Karenanya tugas jelas makin berat. Kesulitan dan kemudahan 
beban dan tanggung jawab dari kantor ini terkadang juga ditentukan 
pada kepribadian pejabat Gubernur Jenderal sebagaimana terlintas 
bisa dibaca pada uraian-uraian terdahulu. Namun di atas itu semua 
kedudukan dari Kantoor voor Inlandshe-zaken sebagai simbol dari 
kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda nampaknya tidak 
menimbulkan perdebatan lagi. Untuk menggambarkan tentang 
keterlibatan dan peranan dari kantor ini. 

Meskipun sebagai lembaga dalam struktur pemerintahan 
kolonial, dengan membaca sekilas tentang Kantoor voor Inlandshe-
zaken yang dianggap sebagai embrio dari Kementerian Agama di 
masa Indonesia merdeka, terlihat jelas bahwa konsep dalam 
penanganan urusan Islam di wilayah kolonial, lembaga berikut para 
pimpinan lembaga menunjukkan sikap yang moderat. Sikap ini tentu 
berbeda dengan departeman dan lembaga dalam struktur 
pemerintahan kolonial Hindia Belanda, semisal Binnenlandsche 
Bestuur (Departemen Dalam Negeri Kolonial), yang dikenal sangat 
konservatif dalam mendukung keberlangsungan politik kolonialisasi 
terhadap Islam dan masyarakat Hindia Belanda.  

Sikap moderat yang ditunjukkan oleh Dr. Snouck Hurgronje 
ketika memimpin Kantoor voor Inlandshe-zaken ini diwarisi atau 
diteruskan oleh para penggantinya seperti Dr. CAJ. Hazeu, Dr. DA. 
Rinkes, RA. Kern, E. Gobee, dan lain-lain.  Dalam isu-isu sensitif yang 
melibatkan antara kalangan kolonialis konservatif dengan kalangan 
Islam dan pribumi, lembaga yang mereka pimpin itu sebagian besar 
diarahkan untuk berseberangan atau setidaknya menunjukkan 
respons kritisnya dengan kepentingan kaum kolonialis konservatif.  
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Moderasi lembaga dan pejabat adviseur Kantoor voor 
Inlandsche-zaken ini biasa dilihat ketika terjadi friski Islam dan 
Kristen di Tanah Batak dan Beslit Rahasia 1889. Ketika peristiwa ini 
terjadi Asisten Residen Mandailing Angkola di tahun 1849 
mengajukan gagasan untuk memisahkan orang Batak dan Melayu 
Muslim dengan cara upaya mengkristenkan masyarakat Batak 
Pelbegu (penganut keyakinan lokal), dan upaya ini dianggap sebagai 
cara paling baik, dan pada tahun 1857 gelombang pertama 
misionaris Kristen mendatangi Tanah Batak. Tapi dihadapi 
kenyataan, Islam telah berkembang di Tapanuli Selatan sehingga 
selanjutnya terjadi persaingan Islam dan Kristen selama bertahun-
tahun. 

Untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini, tahun 1889 
Gubernur Jenderal Mr. C. Pijnacker Hordijk, mengeluarkan 
keputusan bersifat rahasia yang isinya menentukan kawasan yang 
penduduknya tidak memeluk Islam, maka kepala desanya tidak 
boleh diangkat dari orang Selain itu kebiasaan yang mencerminkan 
ajaran Islam juga tidak dibenarkan dilaksanakan di tempat 
bersangkutan. Tanggapan atas ketentuan yang disebut sebagai Beslit 
Rahasia 1889 No. 1 itu adalah, 2 pejabat residen di Tapanuli, 
Westenberg dan Barth, menafsirkan beslit itu sebagai wujud 
ketidaksenangan pemerintah kolonial teradap perkembangan Islam 
di Batak. Maka terjadi tindakan yang berlebihan yaitu pemecatan 
terhadap para kepala desa di daerah yang dimaksud yang masuk 
Islam. Celakanya, pemerintah kolonial menyetujui aksi dua pejabat 
(MC. Jongeling 1966:112). 

Tahun 1903 terjadi suatu kasus. Kepala Kampung Janji Angkola 
yang bernama Aman Jahara, yang menjadi kepala kampung selama 
23 tahun masuk Islam berkat anaknya, Syeikh Haji Ibrahim, yang 
pulang dari haji. Karena itu Aman Jahara dipecat dari jabatannya 
dengan berdasar Beslit Rahasia 1889. Menyikapi hal ini, Syeikh H. 
Ibrahim mengirimkan mengadu ke Kantoor voor Inlandsche-zaken. 
adviseur Dr. CAJ Hazeu menyarankan pemerintah Kolonial agar 
bersikap lunak tapi himbauan ini tidak ditanggapi. 

Dalam upaya menghalangi perkembangan Islam di Batak, 
Asisten Residen Fraser mengusulkan dibentuknya koperasi 
antarsesama orang Batak, di samping menganjurkan digalakkannya 
kegiatan peternakan babi. Saran ini sebelumnya juga pernah 
disampaikan seorang tokoh Lembaga Injil yaitu HN van der Tuuk 
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pada pertengahan Abad ke-19 (1851-1857). Usaha yang lainnya, 
pada tahun 1919 zending Kristen menyebarkan brosur yang 
berjudul “Ulang Hamu Lilu” (Jangan Sesat) yang disampaikan dalam 
dialek Angkola untuk mempropagandakan Islam secara negatif 
dengan bersumber pada buku-buku Gottfried Simons yang dikenal 
sebagai sosok penentang Islam. 

Menyikapi terhadap penyeberan brosur yang mendiskreditkan 
itu, Kantor voor Inlandsche-zaken melalui Dr. Hazeu menyatakan, 
bahwa brosur itu penuh dengan kepalsuan dan telah menimbulkan 
kehebohan di kalangan masyarakat. Karena itu untuk mengatasinya, 
brosur itu disita pihak Kontrolir dari rumah aktivis zending Kristen 
bernama Ameler yang tinggal di Bungabondar, dan Asisten Residen 
Tapanuli bermaksud memanggil pihak zending ke pengadilan, 
namun hal ini dilarang oleh pejabat Procureur Generaal (Jaksa 
Agung) di Batavia. Pusat zending yang berkedudukan di Tarutung 
meminta agar brosur yang telah disita itu dikembalikan, dan pada 12 
Juli 1919 brosur itu akan dikembalikan oleh pejabat kontrolir 
dengan syarat pihak zending merahasiakannya. Akan tetapi pihak 
zending sebelumnya malah mengumumkan secara terbuka 
pengembalian brosur itu. Akibatnya bisa diduga, rimbul kehebohan 
lebih besar lagi, orang-orang Sarekat Islam menunjukkan 
kemarahannya. Pihak zending meminta agar Kontrolir Ameler tidak 
jadi datang untuk menyerahkan brosur, dan mereka akhirnya sadar 
bahwa reaksi hebat yang ditunjukkan oleh kalangan Islam terhadap 
brosur itu akan membahayakan pendapatan dari penjualan brosur, 
selain juga bisa menurunkan nama baik mereka. 

Sikap yang ditunjukkan Kantoor voor Inlandsce-zaken terhadap 
kejadian di Tanah batak ini menunjukkan sikap netralnya, dan sikap 
seperti seperti melawan arus dari kecenderungan umum yang 
diperlihatkan jajaran pejabat daerah setempat dan sikap pemerintah 
Kolonial di Batavia. Hazeu sendiri berada dalam sitausi yang cukup 
berat mengingat sikap Gubernur Jenderal AWF. Idenburg lebih 
condong untuk mendukung kepentingan pihak zending Kristen. Hal 
ini tentu menjadi sesuatu yang mengganjal bagi hubungan kedua 
orang ini (Idenburg dan Hazeu) yang selama ini dikenal menjalin 
hubungan baik karena kesamaan pada sebagian besar pandangan 
dan pemikiran. GAJ Hazeu adalah seorang etisi yang intelek-
akademikus, sementara Gubernur Jenderal AWF Idenburg juga 
dikenal sebagai representasi seorang etisi dengan pandangannya 
yang moderat. Namun dalam hal kasus persaingan Islam dan zending 
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Kristen di Tanah Batak itu, terlihat betapa pun moderatnya sosok 
AWF Idenburg, ia tidak akan melupakan kewajibannya dalam 
membantu misi Kristen di Indonesia. 

Dalam menanggapi sikap pihak pemerintah kolonial yang jelas-
jelas menentang perkembangan Islam di Batak-landen itu, adviseur 
Kantoor voor Inlandsche-zaken Dr. CAJ Hazeu memperingatkan 
kepada pejabat bersangkutan bahwa Tanah Batak dikelilingi oleh 
daerah dengan masyarakat Islam yang kuat seperti daerah 
Minangkabau dan Aceh, sehingga pejabat setempat dan pemerintah 
Kolonial di Batavia diminta untuk mengubah sikap kerasnya kepada 
Islam dan mengurangi dukungannya kepada pihak zending Kristen, 
dan hal ini tidak terlambat. Sebelumnya GAJ Hazeu juga telah 
mengingatkan hal ini kepada pejabat Gubernur Jenderal sebelumnya, 
JB van Heutsz, bahwa rintangan dan penindasan yang ditujukan itu 
malah akan semakin memperhebat semangat keagamaan dan 
seringkali menjadi pendorong bagi pihak yang terjajah bersikap 
menjadi lebih ekstrem. 

Ada tahun 1916, GAJ Hazeu menyatakan selama tujuh tahun 
terakhir ia meminta perhatian pemerintah Kolonial terhadap sikap 
mereka yang sepihak dalam kasus di Tanah batak itu. Semula ia 
mengira sikap yang demikian itu merupakan sikap dari kalangan 
pegawai saja, tapi tenyata hal itu ternyata sudah menjadi sikap dan 
kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kolonial secara 
keseluruhan. Ia kemudian mengajukan alternatif lain sebagai usaha 
untuk menghentikan perkembangan pengaruh Islam di Tanah Batak 
dengan cara menghindarkan atau katakanlah mengurangi hubungan 
antara wilayah Dairi dan kawasan Singkel. Dengan cara ini maka 
pemerintah Kolonial dapat kembali lagi kepada prinsip netral agama 
sebagaimana selama ini telah menjadi garis kebijakan formalnya. 
Terkait dengan Beslit Rahasia 1889 Nomor 1 yang menjadi sebab 
atas munculnya gejolak Islam dan Kristen itu, Dr. CAJ Hazeu secara 
tegas menyatakan bahwasanya beslit yang dikeluarkan oleh 
Gubernur Jenderal Pijnacker Hordijck sebagai peraturan yang tidak 
cocok lagi dengan perkembangan zaman. 

Dengann didasar kepada rasa prihatin terhadap perkembangan 
yang terajdi di tanah batak itu, CAJ Hazeu sebagai representasi dari 
Kantoor voor Inlandsche-zaken, dengan bersama dan mengajak 
Direktur Departement van Onderwijs en Eredienst dan Direktur 
Binnenlandsche Bestuur ingin menarik beslit rahasai 1889 itu. 
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Namun keinginan tidak disetujui oleh Gubernur Jenderal Idenburg. 
Akhirnya gagasan tentang garis demarkasi yang diusulkan 
sebelumnya, tidak jadi terlaksana, tapi juga beslit rahasia yang 
dimaksud juga tidak berlaku. Namun begitu Gubernur Jenderal 
menginstruksikan semua pegawai pemerintah Kolonial dimanapun 
dan kapan pun diperintahkan tidak memihak kaum Islam, sebaliknya 
mereka secara moril harus mendukung dan membantu aktivitas 
zending Kristen. Bahkan kemudian keluar lagi sebuah peraturan 
yang juga bersifat rahasia bahwa orang Kristen tidak harus 
melakukan kerja paksa pada hari Minggu (Sumito 1985:193). 

Dalam menyikapi kejadian persaingan antara Islam dan Kristen 
di Tanah Batak, dan juga peristiwa-peristiwa sama yang terjadi di 
tempat lain di Hindia Belanda, baik Kantoor voor Inlandsche-zaken 
sebagai institusi dan Dr. Hazeu sebagai adviseur dan pribadi, sangat 
jelas dengan beruasah keras unk menjaga sikap netral sebagai 
bentuk sejati dari politik agama yang dianut pemerintah Kolonal 
Hindia Belanda. Meski dalam kenyataannya sebagain besar pegawai 
pemerintah Kolonial, dan bahkan pejabat Gubernur Jenderal yang 
seharusnya menjadi pihak pertama dan utama dalam 
mempraktikkan politik netral agama itu, ternyata menempuh 
langkah dan kebijakan yang bertolak belakang. GAJ Hazeu dan kantor 
yang dipimpinnya kukuh dengan sikap dan prinsipnya itu di tengah 
arus deras usaha sistematis yang ditujukan untuk upaya pemihakan 
terhadap zending Kristen. Karenanya cukup beralasan jika sosok 
Hazeu kemudian ditempatkan sebagai “pembela” di hati kalangan 
Islam di Hindia Belanda, dan namanya dikenang dan diapresiasi 
dengan baik di kalangan pribumi pada umumnya. 

Ada banyak kejadian yang menunjukkan moderasi Kantoor 
voor Inlandsche-zaken terkait dengan persoalan yang berhubungan 
dengan kehidupan beragama yang perlu dimunculkan dari arsip-
arsip kesejarahan seperti penertiban kas masjid yang diusulkan 
adviseur Kantoor voor Inlandsche-zaken. Tindakan moderatif lainnya 
yang dilakukan oleh Kantoor voor Inlandsche-zaken terkait dengan 
pengelolaan dan urusan kehidupan beragama di masa kolonial 
Hindia Belanda di antaranya sengkarut mengenai pendirian masjid 
yan terjadi di beberapa daerah dan kota di Hindia Belanda, serta 
mengenai kasus diterbitkannya Ordonansi Guru yang dinilai 
merugikan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa tersebut.  
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Ketika bangsa Indonesia memasuki periode Revolusi 
Kemerdekaan (1945-1949) kita juga bisa menggali prinsip dan sikap 
moderasi yang ditunjukkan oleh Kementerian Agama, di mana dalam 
ruang yang terbatas ini kita mencoba menggali keteladanan tentang 
sikap moderatif yang ditunjukkan dari unsur personalnya dalam hal 
ini pejabat Menteri Agama dalam Kabinet Moh. Hatta, yaitu KH. 
Masykur. Perlu ditambahkan di sini moderasi dari KH. Masykur yang 
dimaksud bukan dalam konteks pernyataan dan tindakan beliau 
dalam persoalan keagamaan, melainkan terkait dengan terjadinya 
friksi menegani garis perjuangan antara kelompok sipil dan militer. 

Pada 19 Desember 1948 pagi-pagi sekalai, pasukan Belanda 
melancarkan agresi militernya yang kedua dengan menyerang ke 
jantung kekuatan RI saat itu yaitu Ibukota Yogyakarta. Dalam kondisi 
sangat genting itu rapat Kabinet Hatta  memutuskan para pimpinan 
pemerintahan dari Presiden, Wakil Presiden/Perdana Menteri, dan 
jajaran kabinet tetap tinggal di dalam kota dengan risiko ditangkap 
atau dibunuh pihak Belanda. Keputusan ini menimbulkan 
kekecewaan di kalangan tentara yang diwakili oleh Panglima Besar 
TNI Letnan Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit parah. 
Wajar Panglima TNI kecewa dengan keputusan itu karena 
sebelumnya dicapai kebulatan tekad bahwa Presiden dan jajaran 
pimpinan pemerintahan akan melakukan perang gerilaya bersama 
TNI jika Belanda menyerang Yogyakarta.  

Meski bisa memahami aalasan dari para pimpinan 
sipil/pemerintahan, Jenderal Soedirman berkeras dengan tekadnya 
tidak mau tinggal di dalam kota. Meski dalam keadaan sakit parah 
dan berhadapan dengan risiko ditembak pasukan musuh, Jenderal 
Soedirman memimpin anak buahnya untuk melakukan perang 
gerilya. Banyak sekali personil TNI kecewa dengan langkah yang 
diambil pihak pemerintah itu. 

Di tengah kerasnya perbedaan prinsip perjuangan antara 
pemerintah dan TNI itu, sosok Menteri Agama yang ketika Belanda 
menyerbu Yogyakarta terlambat untuk hadir dalam sidang kabinet 
karena sesuatu hal, berasil lolos dari sergapan tentara Belanda yang 
mengepung rumahnya. Mengetahui segenap jajaran pemerintahan 
sudah ditangkap oleh pasukan Belanda, KH. Masykur tidak mau 
melakukan konyol dengan datang ke Gedung Agung (tempat yang 
menajdi kantor sekaligus tempat tinggal Presiden di Yogyakarta) 
untuk menyerahkan diri dan sama-sama ditangkap pihak Belanda. 
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KH. Masykur memilih pergi keluar kota dengan kesadaran akan 
risiko jika pihak Belanda menemukan dirinya maka akan ada alasan 
untuk menembaknya. Hal dikarenakan sebagai bagian dari jajaran 
pemerintahan dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, tidak 
menyerahkan diri untuk ditangkap. 

Dalam perjalanan ke pedalaman, tepatnya di suatu desa di 
wilayah Bantul, KH. Masykur bertemu dengan rombongan pasukan 
gerilya yang dipimpin Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. 
Setelah saling bercerita dengan pengalaman masing-masing pada 
masa-masa genting ketika pasukan Belanda menyerbu Ibukota 
Yogyakarta itu, kedua pejabat negara itu bersama-sama melakukan 
perang gerilya. Sikap yang ditunjukkan KH. Masykur yang tidak ikut 
dengan sebagian besar jajaran pemerintah yang memilih tinggal di 
kota dan akhirnya ditangkap pihak Belanda itu kemudian 
mengurangi prasangka dan perasaan kecewa yang menghinggapi 
kalangan TNI terhadap pemimpin pemerintahan dan pemimpin 
politik.  

Sikap yang ditunjukkan Menteri Agama KH. Masykur seperti 
diuraikan secara singkat di atas juga kita tempatkan sebagai sikap 
yang moderat karena bisa menempatkan diri di tengah ketika 
berlangsung perbedaan sikap antara pihak pemerintah dengan pihak 
TNI. Setelah beberapa minggu bergerilya bersama maka KH. 
Masykur dan Jenderal Soedirman berpisah, dan ini adalah sebagai 
strategi perjuangan gerilya yang dilakukan. Panglima Besar Jenderal 
Soedirman bergerilya dengan mengatsnamakan atau memimpin  
perang gerilya di kalangan tentara/militer, sementara KH. Masykur 
melakukan gerilya sipil. 

Pelajaran dan kesimpulan yang bisa dipetik dalam catatan 
kesejarahan di atas adalah, sikap moderasi dalam arti berdiri di 
tengah, telah dilakukan sejak lembaga yang mengurusi kehidupan 
agama di Indonesia sejak masih bernama Kantoor voor Inlandsche-
zaken hingga berubah menajdi Kementerian Agama dalam kurun 
waktu dan fakta kejadian sejarah yang begitu variatif.  

Karena itu jika Kementerian Agama dalam era milenium ketiga 
ini menerbitkan program Moderasi Beragama, maka jika ada sesuatu 
yang dipandang sebagai perbedaan maka perbedaan itu hanya soal 
konteks saja. Namun substansinya sama yaitu selalu terbitnya 
langkah dan kebijakan dalam wujud program yang diinisiasi oleh 
Kementerian Agama yang didasar atas nilai dan prinsip moderasi. 
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B. Moderasi Beragama untuk Deradikalisasi? 

Untuk kesekian kalinya produk moderasi di lingkup 
Kementerian Agama kembali ditunjukkan dengan menyesuaikan 
terhadap keadaan dan permasalahan yang sedang berlangsung. 
Masalah besar yang dihadapi dalam kehidupan beragama dan 
berbangsa di Indoensia saat ini adalah permasalahan radikalisme 
dan terorisme. 

Dalam rumusan Rencana Strategis 2015-2019 disebutkan, visi 
Kementerian Agama adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia 
yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam 
rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan 
berkepribadian berlandaskan gotong royong”. 

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat 
beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu 
menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya 
masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan 
memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu 
kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama. Kemudian rukun 
memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat 
didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat 
beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi 
nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi 
sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap 
kegotongroyongan. 

Visi tersebut terwujud dalam bentuk moderasi beragama. 
Moderasi beragama menekankan pada konsep menghargai 
keberagaman dalam beragama yang mengarahkan kita mampu 
menghargai perbedaan, tidak menjadikan perbedaan sebagai hal 
negatif dan kemudian memunculkan perpecahan. Dalam moderasi 
beragama menuntut para pemuka agama untuk mampu mengajak 
umat dalam memahami agama dengan baik, bukan hanya memahami 
agama dari kulit luarnya namun mendalami agama pada pada 
pondasi utama agama yang mengutamakan kemaslahatan bersama. 

Kontekstualisasi tafsir Moderasi Beragama dalam lingkup tugas 
pokok dan fungsi Kementerian Agama sebagai pengawal 
kebersamaan umat dapat dilakukan melalui bidang pendidikan dan 
keagamaan. Itu pun tidak lepas dari public hearing yang 
diselenggarakan sebagai kewajiban kepada publik.   
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Pada triwulan akhir 2018, Kementerian Agama menyerap 
aspirasi tokoh publik yang terdiri dari kalangan agamawan, 
budayawan, akademisi, praktisi media, hingga kaum milenial. 
Sedikitnya dua kegiatan penting telah digelar. Pertama, pertemuan 
agamawan dan budayawan yang menghasilkan Permufakatan 
Yogyakarta. Kedua, pertemuan serupa dengan skala lebih besar yang 
menghasilkan Risalah Jakarta. 

Moderasi beragama menjadi fokus kementerian dengan 
menekankan agar moderasi beragama di Indonesia tetap moderat, 
jauh dari ekstrimisme. Kesadaran ini tidak bisa diajarkan dengan 
rasa benci terhadap agama, tidak bisa disebarkan dengan murka 
dengan amarah yang bertolak belakang dengan esensi agama itu 
sendiri, karena akibatnya adalah mewujudkan kedamaian kasih 
sayang keselamatan bagi sesama (Saifuddin 2018). Ditambahkan 
juga, terdapat potensi negatif yang perlu diwaspadai, terutama 
terkait dengan berkembangnya informasi yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan dan mengarah pada sikap anti-perbedaan 
dan keragaman. Baginya moderasi sangatlah penting. Beberapa 
negara di Timur Tengah menghadapi persoalan pelik karena tidak 
mampu menjaga moderasi di tengah keragaman sehingga sesama 
anak bangsa saling berkonflik. Mereka terjebak pada konflik internal 
sehingga lalai dan tak mengindahkan kondisi ekonomi bangsa 
mereka. Maka Menteri Agama berasumsi semua kitab harus kembali 
menyadari tentang esensi jati diri kita, bahwa kita ini bersaudara. 

Mengulang pernyataan sebelumnya, bahwa lawan dari moderat 
adalah ekstrem. Dalam hal ini Menteri Agama menyatakan tidak 
menutup kemungkinan dalam beragama karena satu dan lain hal 
seseorang kemudian terprosok pada cara beragama yang ekstrem 
yang tidak lagi moderat. Karena itu, moderasi beragama sebagai 
sebuah ikhtiar harus menjaga pemahaman warga bangsa yang 
agamis di Indonesia agar tetap berada di jalurnya. Jika ada pihak-
pihak yang memiliki pemahaman yang ektsrem bisa diajak dan 
rangkul serta mengayomi mereka untuk bersama-sama menegakkan 
moderasi (Setiawan 2018a). 

Salah satu sumbangsih Kementerian Agama dalam 
menyebarkan Moderasi Beragama adalah diadakannya pertemuan 
Dewan Eksekutif Menteri-Menteri Agama di Makkah, Arab Saudi, 
pada 13 Mei 2018. Pertemuan ke-11 itu dihadiri perwakilan dari 
Arab Saudi, Indonesia, Yordania, Pakistan, Gambia, Mesir, Kuwait, 
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dan Maroko. Pada pertemuan ini Menteri Agama RI memaparkan 4 
isu aktual dan menonjol yang dibahas dalam forum menteri agama 
itu yakni Moderasi Beragama,  Wasathiyah, Wakaf dan Zakat, 
Radikalisme dan Terorisme, serta Islamofobia (Sasongko 2018). 
Negara-negara muslim tidak selayaknya terombang-ambing dalam 
berbagai isu, kepentingan dan masalah yang silih berganti sehingga 
agenda-agenda strategis keumatan terabaikan. 

Dalam melakukan manajemen penanganan isu kerukunan umat 
beragama kita harus mengedepankan sikap moderat dalam 
beragama. Adapun dalam mencegah isu kerukunan umat beragama 
menjadi semakin memburuk, diperlukan sebuah konsep massif pula. 
Konsep tersebut adalah moderasi dalam beragama. Kita harus 
memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama tidak hanya 
berarti kita anti radikalisme, terorisme, tapi juga menarik diri dari 
kalangan ekstrimis kiri atau kanan. 

Langkah baik yang dilakukan pemerintah, ketika 
tertandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) tiga 
kementerian; Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dalam program penanggulangan tindak intoleransi di sekolah. Para 
pihak bertemu di Kementerian Agama untuk membahas Standar 
Operasional Prosedur Pelaksanaan Koordinasi Pemulihan Korban 
Terorisme. Upaya ini menjadi bukti keseriusan Kemenag dalam 
mengusung kebijakan Moderasi Beragama. Tidak hanya fokus pada 
pencegahan dan konsep moderasi dalam keberagaman, namun juga 
memikirkan korban kegagalan dalam memahami agama yang dalam 
proses pemulihannya membutuhkan dukungan sarana dan 
prasarana agar pondok pesantren. Pertemuan ini penting untuk 
mencari terobosan dan menguatkan jejaring sinergis antara Ditjen 
Pendidikan Islam dengan BNPT untuk mengawal anak bangsa ini 
menjadi moderat. Adapun upaya dalam mengedepankan moderasi 
beragama yang telah ditetapkan, diantaranya: merancang regulasi, 
pembenahan kurikulum, pembinaan kesiswaan dan kemahasiswaan, 
perbukuan yang mengedepankan moderasi beragama (Wisnubro 
2018). 

Dalam Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Moderasi 
Beragama Sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 di 
Jakarta pada 26 Juli 2018, Kepala Balitbang Diklat Kemenag, H 
Abdurrahman Mas’ud menilai pengarusutamaan dan penguatan 
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toleransi yang aktif atau moderasi beragama adalah sebagai sebuah 
strategi yang tepat dalam menciptakan kerukunan umat beragama di 
Indonesia. Menurutnya ada dua kebijakan besar yang dapat 
dilakukan untuk menjaga moderasi dan kerukunan umat beragama; 
Pertama, memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, 
serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah 
kerukunan umat beragama, dan kedua, memberi rambu-rambu 
(melalui regulasi dan program relevan) dalam pengelolaan 
kerukunan umat beragama. 

Selain itu upaya-upaya untuk mendorong moderasi dan 
kerukunan antarumat beragama juga harus terus dilakukan. Upaya-
upaya tersebut di antaranya memperkuat landasan atau dasar-dasar 
(aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antarumat 
beragama,  membangun harmoni sosial dan persatuan nasional 
dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat 
beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk 
menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi serta 
mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan 
lapisan masyarakat, serta peningkatan dialog dan kerja sama intern 
dan antarumat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan 
kerukunan umat beragama (Setiawan 2018b). 

Negara Indonesia dibanding negara-negara muslim lain, 
termasuk sebagai negara yang beruntung. Negara muslim lain hingga 
saat ini masih dirundung konflik bersaudara yang seperti tak 
berkesudahan. Konflik yang menyedihkan adalah konflik yang terjadi 
di Suriah dan Yaman. Sampai saat ini konfliknya tidak kunjung usai. 
Mereka sesama muslim saling membunuh atas klaim kebenaran 
diantara mereka. Persoalannya di sana tidak ada kelompok Islam 
yang berada di tengah-tengah yang memiliki posisi pengikut yang 
kuat. Indonesia dalam hal ini memiliki kelompok moderatnya seperti 
NU dan Muhammadiyah. Saat ini, Indonesia sudah mulai 
menyebarkan Islam jalan tengahnya ke beberapa negara Muslim di 
dunia.  

Kemudian problem dunia muslim lainnya adalah mereka yang 
tinggal di negara-negara yang minoritas Muslim. Mereka dianggap 
berbahaya karena terjangkit radikalisme dan terorisme.  

Di tengah kuatnya faham moderat Islam di Indonesia, ancaman 
radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Indonesia juga sangat 
nyata. Beberapa hasil survey yang dilakukan oleh lembaga swadaya 
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masyarakat dan perguruan tinggi seperti Alvara Institute, Wahid 
Foundation, Maarif Institute dan PPIM UIN Jakarta. Meski jumlah 
presentasinya masih minoritas tapi jika dikonversi ke jumlah orang, 
prosentasi itu cukup signifikan. Berikut ini hasil survey 
memperlihatkan bahwa Indonesia sedang terpapar radikalisme.  

 

 
Tabel 1. Tren Paparan Radikalisme 

C. Deklarasi Anti Radikalisme 

Keprihatinan Kementerian Agama RI sehubungan dengan 
masih maraknya tindak intoleransi dan ide radikalisme dalam 
beragama telah mendorong keprihatinan dan penyikapan kalangan 
masyarakat dari berbagai elemen, termasuk masyarakat akademik 
baik yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. 

Beberapa even yang diselenggarakan secara nasional 
dimanfaatkan sekaligus untuk menyampaikan deklarasi-deklarasi 
pembangunan komitmen untuk menangani radikalisme dalam 
bergama. 

Berikut adalah beberapa deklarasi yang melibatkan lembaga-
lemabaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama. 

1. Deklarasi Manado 

Pertemuan para rektor PTKIN se-Indonesia di tengah-
tengah even Intenasional Annual International Conference on 
Islamic Studies (AICIS) XV di Manado pada tanggal 3-6 
September 2015 dimanfaatkan untuk mendeklarasikan 
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komitmen menyemai moderasi beragama dan komitmen untuk 
menanggulangi berkembangnya tindak intoleransi dan 
radikalisme beragama. Berikut isi dari Deklarasi Manado;  

Kami, pimpinan perguruan tinggi keaga.maan dan tokoh-
agama, adat dan masyarakat dengan ini mendeklarasikan: 
a. Kami meyakini bahwa keragaman bangsa indonesia 

adalah sumber kekuatan. 
b. Kami bertekad menjaga suasana damai dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk indonesia 
yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.  

c. Kami akan bahu membahu dengan semua komponen 
bangsa untuk mencegah setiap usaha, gerakan, dan 
pemikiran yang dapat mengusik kedamaian dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 

d. Kami mendukung setiap langkah negara untuk 
mencegah berkembangnya segala bentuk fanatisme, 
ekstrimisme, dan radikalisme yang mengatasnamakan 
suku, agama, ras, dan golongan. 

e. Kami mengajak semua komponen bangsa untuk 
berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai 
kebersamaan dan menjaga kedamaian. 

Deklarasi ini dibuat dengan penuh kesadaran sebagai 
pernyataan sikap dan komitmen bersamademi 
terwujudnya indonesia yang lebih aman, damai, dan 
sejahtera. 
Manado, 3 September 2015 
Deklarasi ini ditandatangani H. Lukman Hakim Saifuddin, 

(Menteri Agama),  H. Kamaruddin Amin (Dirjen Pendis), 
Djauhari Kansil (Wakil Gubernur), H. Amsal Bakhtiar (Direktur 
Diktis), H. Mukri (Rektor Iain Lampung), Rukmina Gonibala 
(Rektor IAIN Manado), Farid Wajdi (Rektor UIN Arraniry), H. 
Musafir Pababbari (Rektor UIN Alauddin, Makassar), H. Abd. 
A’la (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya), Fauzi Aseri (Rektor 
IAIN Banjarmasin), Hasbullah Toisuta (Rektor IAIN Ambon), 
Habib Al-Idrus (Ketua STAIN Jayapura), H.M. Taufik (Ketua 
Stain Pamekasan), Jeane Tulung (Ketua STAKN Manado) 

Penyelenggaraan AICIS di Manado memberikan kesan 
tersendiri dalam bingkai moderasi beragama. Hal tersebut 
dikarenakan mayoritas penduduk Manado merupakan pemeluk 
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agama Kristen. Sejalan dengan semangat pahlawan nasional 
asal Manado, Sam Ratulangi melalui filosofinya yakni manusia 
hidup untuk memanusiakan orang lain. Demikian halnya 
dengan semboyan torang samua basudara (kita semua 
bersaudara) telah menjadi motivasi bagi masyarakat Manado 
untuk senantiasa menjalin kebersamaan dalam sebuah 
keberagaman. Suksesnya penyelenggaraan AICIS Manado yang 
merupakan kegiatan berlabel keagamaan, merupakan wujud 
dukungan masyarakat untuk menguatkan prinsip moderasi 
beragama. Dalam hal ini, Kansil menuturkan bahwa Realitas 
keberagaman dalam masyarakat majemuk merupakan suatu 
hal yang mesti disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Sehingga, 
dari hal tersebut masyarakat dapat termotivasi untuk hidup 
dalam persaudaraan yang rukun, damai, saling menghargai dan 
menghormati perbedaan (Saputra, 2015). 

Dalam konteks harmony in diversity, harmoni keragaman 
di Indonesia pada hakekatnya adalah sunatullah sesuatu yang 
Allah menghendaki-Nya. Di sisi lain, adanya pikiran-pikiran dan 
upaya atau kehendak untuk meyeragamkan realitas 
keberagaman serta realitas kemajemukan itu sesungguhnya 
sesuatu yang boleh dikatakan melawan atau menentang 
kehendak Allah SWT. Selain misi untuk menyemaikan prinsip 
moderasi beragama, AICIS XV juga menjadi wadah dan media 
untuk membangun intelectual networking bagi para dosen, 
peneliti, dan pengkaji Islam (Jordan, 2015). 

Bangsa ini telah belajar mengenai toleransi selama 
ratusan tahun, dan fitrah kebhinnekaan merupakan anugerah 
yang perlu disyukuri. Pada satu sisi sebagai bangsa yang 
beragama, kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan 
kemanusiaan, karena itulah komitmen kita yang sudah tertulis 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun di sisi 
yang lain, bangsa ini harus terus merawat spirit kebhinnekaan 
agar tidak mudah terpancing dan terjebak pada framing yang 
salah. Kegiatan AICIS XV di Manado dengan mengangkat 
tema “Harmony in Diversity: Promoting Moderation and 
Preventing Conflict in Socio Religious Life” merupakan 
pengejawantahan dari semangat untuk menyerukan 
kemanusiaan dalam konteks kebhinekaan.  
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Kelima point yang dihasilkan dalam ‘Deklarasi Manado” 
tersebut sekiranya sangat tepat untuk kemudian kita 
refleksikan kembali dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Point of interest yang perlu digarisbawahi bersama 
yakni adanya sikap saling menghormati keragaman yang 
menjadi fitrah bangsa ini untuk kemudian bersama-sama 
menjaga kedamaian  dengan mencegah segala pemikiran yang 
secara sistematis ingin merusak kenyamanan publik. Publik 
harus memiliki kohesi sosial yang kuat sehingga tidak lahir rasa 
saling curiga, apalagi saling menuduh atas umat beragama. 
Komitmen kemanusiaan sudah tentu menjadi tugas bersam 
seluruh elemen bangsa ini, dan  Bangsa Indonesia memiliki 
posisi sekaligus peran yang sangat strategis untuk menjaga 
perdamaian di kawasan ASEAN, maupun dunia internasional 
(Widodo, 2017). 

 
Gambar 1. Suasana Persiapan Deklarasi pada AICIS di Manado 

2. Deklarasi Lampung  

Deklarasi tentang Moderasi Beragama di Lampung ini 
bersamaan dengan diselenggarakan even tahunan Annual 
International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16, 
tanggal 1-4 November 2016 di IAIN Raden Intan Lampung. 
Dalam acara ini para pimpinan perguruan tinggi agama Islam 
negeri menegaskan kembali komitmen untuk memerangi 
radikalisme. Mereka mendeklarasikan gerakan anti 
radikalisme. Berikut redaksi Deklarasi Lampung: 



KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA 
 

109 

Kami, unsur pimpinan dan segenap civitas akademika di 
seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, 
menyatakan; 
a. Islam Indonesia adalah sebuah entitas keberagamaan 

yang mengapresiasi dan mengaksentuasi nilai-nilai 
moderasi, khasanah tradisi, nasionalisme, harmoni 
sosial, toleransi beragama dan demokrasi 
berkeadaban; 

b. Islam Indonesia bukanlah entitas keberagamaan yang 
tereduksi dan terdevaluasi, melainkan entitas yang 
sejajar, sederajat dan memiliki karkat-martabat yang 
sama dengan Islam di belahan dunia yang lain; 

c. Kami bertekad akan merawat, memperkuat, dan 
merevitalisasi Islam Indonesia yang berkeadaban; 

d. Kami bertekad akan mempromosikan dan 
mendesiminasikan Islam Indonesia ke panggung global 
agar keberadaannya mampu memberikan kontribusi 
positif bagi peradaban dunia; 

e. Kami menolak segala bentuk kekerasan dan 
radikalisme yang mengatasnamakan agama, karena 
agama itu suci dan Islam adalah agama perdamaian 
serta rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). 

 

Gambar 2. Pembacaan Deklarasi pada AICIS XVI di IAIN 
Lampung 

AICIS ke-16 tersebut mengusung tema “The Contribution 
Of Indonesian Islam To The World Civilization” (Kontribusi Islam 
Indonesia untuk Peradaban Islam Dunia). Dalam konferensi 
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tersebut dikupas sekitar 224 makalah tentang keislaman di 
Indonesia. Jumlah tersebut menurut Phil merupakan hasil 
seleksi dari 1.692 makalah yang masuk ke panitia. Selain 
konfrensi dalam AICIS kali ini juga digelar pertemuan pimpinan 
perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), pertemuan Direktur 
Pascasarjana seluruh Indonesia, Rapat koordinasi Koopertis se-
Indonesia, Jurnal expo, dan pameran hasil penelitian perguruan 
tinggi keagamaan Islam seluruh Indonesia. 

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim 
Saifuddin berharap melalui konfrensi tersebut dapat 
dirumuskan seperti apa Islam yang berkembang di Indonesia. 
Melalui forum ini diharapkan akan terbentuk secara 
komprehensif bagaimana Islam Indonesia sehingga menjadi 
sumbangsih untuk perkembangan Islam di dunia. Menag juga 
menawarkan hasil konfrensi tersebut diberi nama deklarasi 
Lampung, sebuah sumbangan pemikiran tentang keislaman 
Indonesia untuk dunia yang dirancang di bumi Lampung. 

Dalam kesempatan tersebut, Lukman menyebutkan tiga 
ciri utama Islam Indonesia yaitu: Pertama, Islam yang 
berkembang di tanah air adalah Islam dengan paham yang 
moderat. Tidak ekstrim tetapi justru menjunjung tinggi 
toleransi dan penuh keseimbangan. Itulah nilai nilai yang 
selama ini berkembang sejak masuknya Islam ke Indonesia 
hingga saat ini. Kedua, mampu menjaga tradisi di wilayah 
nusantara melalui proses akulturasi. Dengan menjaga tradisi 
asli Indonesia, maka diharapkan nilai Islam masuk secara 
inklusif ke tradisi tersebut. Ketiga, paham Islam yang menuntut 
kecintaan kepada tanah air. Nasionalisme di kalangan muslim 
dianggap sebagai pengejahwantahan ajaran agama. Tidak bisa 
dipisahkan antara Islam dan Keindonesiaan (Inmas, 2016). 

Deklarasi Lampung sebagaimana telah disebutkan di atas 
pada  hakikatnya berisi dua hal, yaitu: penjabaran Islam 
Indonesia dan strategi mendakwahkannya ke dunia. Menurut 
Menag, banyak negara Eropa yang berharap Islam Indonesia 
bisa dijadikan model dan dikembangkan di dunia. Oleh 
karenanya salah satu poin inti pada Deklarasi Lampung di atas 
ialah mengenai strategi mempromosikan Islam Indonesia di 
tengah globalisasi dan reformasi teknologi. Senada dengan 
Menag RI, Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Moh. Mukri 
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menegaskan bahwa Deklarasi ini diharapkan menjadi model 
dan strategi promosi Islam Indonesia dalam kancah global 
(Jamaluddin, 2016). 

3. Deklarasi Cibubur 

Kementerian Agama RI mengumpulkan pengurus ROHIS 
Nasional yang diramu dalam bentuk kegiatan Perkemahan 
ROHIS NAsional di CIbubur Jakarta Timur, 2-6 Mei 2016.  

Pada saat itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
memimpin lebih dari dua ribu pengurus Rohani Islam (Rohis) 
seluruh Indonesia untuk mengucapkan ikrar kebangsaan guna 
menyebarkan ajaran Islam yang damai, toleran dan cinta tanah 
air. Isi deklarasi Cibubur adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3. Dokumen Deklarasi Piagam Cibubur Kemah Rohis 

2016 
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Upaya simultan terus dilakukan Kementerian Agama RI 
demi menjaga moderasi Islam di Indonesia dan keutuhan NKRI 
salah satunya lewat penyelenggaraan Perkemahan Rohis. 
Dengan adanya Piagam Cibubur tersebut maka peran 
pemerintah dalam menangkal radikalisme bukan hanya pada 
jenjang perguruan tinggi saja. Namun upaya tersebut juga 
dilakukan terhadap siswa-siswi Sekolah Menengah Akhir yang 
tergabung dalam kegiatan dan organisasi keagamaan. Hal 
tersebut penting dilakukan untuk membentuk generasi muda 
anti-radikalisme supaya mereka menjadi agen penyebar 
perdamaian dan menanamkan sikap toleransi di masyarakat.  

Kabid PAI/PAKIS Kemenag Kabupaten Berau, Misbahul 
Ulum menegaskan bahwa sekolah-sekolah di kabupaten Berau 
bisa memunculkan gairah berislam secara baik dan benar yang 
dipelopori anak-anak ROHIS. Anak-anak Rohis hendaknya 
menjadi motor penggerak dan penyemangat untuk menebar 
kebaikan islam yang tercermin dalam konsep Islam Rahmatan 
lil ‘Alamin’. Di sisi lain, anak-anak yang menjadi duta ROHIS di 
Cibubur punya kewajiban dan tanggung jawab yang besar 
untuk membangun Rohis ditiap sekolah dan  melaksanakan isi 
piagam Cibubur yang telah disepakati, yakni menjadi pelopor 
perdamaian, toleransi, persahabatan dan pelopor dalam 
menghindari hal-hal negatif (Sub Bagian Informasi dan Humas, 
2016). 

Kegiatan semacam ini dilakukan bukan tanpa alasan. 
Perkemahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah 
menjaga stabilitas bangsa di tahun politik yang memanas. Ia 
menegaskan bahwa perkemahan ini mengandung misi strategis 
menyalurkan ide-ide moderasi Islam ke kalangan pegiat Rohis 
di sekolah-sekolah. Selama ini kegiatan kerohanian Islam di 
sekolah dicurigai sebagai tempat interaksi para penyebar ide 
radikal dengan para simpatisan kegiatan Islam. Temuan Badan 
Intelijen Negara (BIN) pertengahan tahun ini menyebutkan 
bahwa 39% mahasiswa perguruan tinggi di 15 provinsi telah 
terpapar radikalisme. BIN menilai, radikalisme menjangkiti 
generasi muda dengan memanfaatkan remaja yang masih 
mencari jati diri. Dalam kajian BIN, 24% mahasiswa dan 23,3% 
pelajar menyatakan persetujuan mereka terhadap jihad dengan 
kekerasan. 
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Oktober 2017 Mata Air Fondation dan Alvara Research 
Center menyebut 23,5% mahasiswa dan 16,3% pelajar 
menganggap Indonesia perlu diperjuangkan menjadi negara 
Islam yang menerapkan hukum agama secara utuh. Pada Juni 
2017, Saiful Mujani Research and Consulting menemukan 
bahwa 9,2% masyarakat Indonesia setuju terhadap pendirian 
khilafah atau negara Islam di Indonesia. Perkemahan Rohis ini 
menyasar para pegiat kerohanian Islam yang sangat mungkin 
telah dijangkau oleh agen-agen radikal di Indonesia. Maka 
perkemahan ini diproyeksikan menjadi ajang deradikalisasi di 
kalangan pegiat Rohis. 

Bahkan ketika kegiatan ini sedang berlangsung, hasil jajak 
pendapat yang dilakukan Wahid Foundation saat itu hampir 
60% peserta kegiatan kerohanian Islam (rohis) di institusi 
pendidikan siap berjihad dengan jalan kekerasan. Survei itu 
digelar atas sekitar 1.626 orang di acara perkemahan rohis 
yang diadakan Kementerian Agama, di Cibubur, Jakarta Timur, 
Mei 2017. Dalam pengumpulan data yang sama, 37% aktivis 
rohis mengaku sangat setuju dan 41% sisanya setuju pada 
wacana Indonesia menjadi negara Islam. Atas fakta ini, 
Kemenag pun terus melakukan kegiatan yang secara simultan 
diarahkan untuk memoderasi keislaman di Indonesia dan tidak 
mempertentangkan antara keislaman dengan keindonesiaan 
(Yuliani, 2018). 

4. Deklarasi Aceh 

Di jenjang pendidikan tinggi Islam, pada saat pertemuan 
Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset (PIONIR) di UIN Ar 
Raniry Banda Aceh. Rabu 26 April 2017. 

Pada kegiatan ini, lima puluh lima pimpinan Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia 
bersepakat menolak segala bentuk paham intoleran, 
radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan 
keutuhan NKRI. Kesepakatan ini tertuang dalam Deklarasi Aceh 
yang dibacakan Ketua Forum Pimpinan PTKIN se-Indonesia, 
Dede Rosyada. Adapun bunyi naskah Deklarasi Aceh 
selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan: 
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1. Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan 
yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan 
NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan 
bernegara. 

2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta 
tanah air dan bela negara kepada setiap mahasiswa 
dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan 
kelestarian NKRI. 

3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran 
Islam yang rahmatan lil alamin, Islam inklusif, 
moderat, menghargai kemajemukan dan realitas 
budaya dan bangsa. 

4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang 
bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, 
intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta 
terorisme di seluruh PTKIN. 

5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh 
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air. 

 

Gambar 4. Pembacaan Deklarasi pada PIONIR 2017 di IAIN UIN 
Ar-Raniry Aceh oleh Prof. Dr. Dede Rosyada, MA 
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Menurut Dede Rosyada, tujuan diadakannya Deklarasi 
Aceh ialah, pertama agar PTKIN menciptakan inklusifisme, 
pluralisme, dan toleransi di kampus sehingga mahasiswa bisa 
bergaul dan tidak kaku terhadap banyak orang di dunia. Kedua, 
menolak radikalisme. Radikalisme merupakan suatu gerakan 
yang sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan negara. 
Kekerasan yang ada dalam gerakan radikalisme merupakan 
usaha yang sia-sia dan membuat seseorang akan berurusan 
dengan hukum. Komitmen untuk menegakkan Al-Qur’an 
dengan diiringi 4 pilar kebangsaan akan menciptakan 
kehidupan harmonis dan terbebas dari radikalisme. 

Lebih jauh, Dede menegaskan bahwa mahasiswa atau 
generasi muda sekarang harus bisa memahami keragaman 
dengan baik serta menjadikan unity in divercity (bersatu dalam 
keanekaragaman) menjadi pola pikir dalam bisnis, interaksi 
sosial dan sebagainya. Di sisi lain mahasiswa diharapkan untuk 
tidak menjadikan agama sebagai barier untuk komunikasi 
dengan lintas agama. Hal itu harus terus diberikan para 
pengajar kepada mahasiswa di kampus. Ketika kuliah 
mahasiswa harus perkuat profesionalisme, skill atau keahlian, 
lalu perlebar networking atau jejaring baik jejaring sosial dan 
jejaring profesional. Jadi, jejaring itu tidak terbatas pada orang 
Indonesia atau sesama muslim, karena karunia Allah sangat 
luas dan tidak hanya terbatas pada dua hal tersebut (Irianto, 
2017). 

Deklarasi para pimpinan PTKIN menjadi momen untuk 
membangkitkan kembali kesadaran untuk menyusun strategi 
pencegahan penyebaran paham intoleransi dan radikalisme 
melalui pendidikan, selain melalui pendekatan keamanan. 
Dewasa ini muncul kegelisahan akan semakin tergerusnya 
nilai-nilai keagamaan yang hakiki maupun berkembangnya 
paham radikalisme yang berujung pada ancaman terhadap 
dasar negara Pancasila mapun keutuhan NKRI. Untuk itu, 
berbagai kalangan, terutama negara, seyogianya menanggapi 
deklarasi para pimpinan PTKIN itu untuk kemudian 
dirumuskan dan diimplementasikan ke dalam suatu tindakan 
nyata. 
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5. Deklarasi Nusa Dua Bali 

Deklarasi anti radikalisme dan terorisme dari seluruh 
pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, yang diselenggarakan 
di Nusa Dua, Bali, 26 September 2017 dihadiri oleh Presiden RI 
Joko Widodo. Sekitar 3.000 rektor dan direktur perguruan 
tinggi se-Indonesia yang dipimpin Rektor IAIN Palu, H. Zainal 
Abidin, M.Ag, dan Rektor Universitas Mahendratta Bali, Dr. 
Putri Anggraeni, S.E., M.Pd, membacakan pernyataan Deklarasi 
Kebangsaan Perguruan Tinggi se-Indonesia Melawan 
Radikalisme. 

 
Gambar 5. Deklarasi Nusa Dua Bali 2017 

Berikut ini adalah redaksi Deklarasi Nusa Dua Bali. 
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami pimpinan 
perguruan tinggi se-Indonesia menyatakan : 

1. Satu Ideologi, Pancasila. 
2. Satu Konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
3. Satu Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Satu Semboyan, Bineka Tunggal Ika. 
5. Satu Tekad, Melawan Radikalisme dan Intoleransi. 
Bali, 26 September 2017 
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Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. 

Munculnya kecenderungan dan berkembangnya ajaran-
ajaran atau faham yang bersifat radikal di Indonesia, yang 
mengajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan, dengan 
mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau 
yang bertentangan dengan Pancasila, adalah keadaan yang 
membahayakan bangsa, negara dan kemanusiaan. Sebagai 
pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
yang bertujuan menemukan dan  menegakkan kebenaran serta 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa, negara 
dan kemanusiaan, perguruan tinggi se-Indonesia harus 
mengambil sikap jelas dan tegas dalam mencegah, melawan 
radikalisme. Tindakan nyata dalam membela Pancasila dan 
keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai wujud 
kepedulian, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara 
Indonesia tersebut tercermin dalam Deklarasi Nusa Dua Bal 
(Humas, 2017). 

Presiden Joko Widodo dalam acara Deklarasi Nusa Dua 
Bali, mengingatkan adanya ancaman infiltrasi ideologi, yakni 
paham radikalisme yang ingin menggantikan Pancasila sebagai 
pemersatu bangsa. Infiltrasi itu muncul dengan cara-cara baru 
dan pendekatan-pendekatan kekinian. Hal itu disebabkan 
keterbukaan di era teknologi informasi. Alhasil, informasi kini 
dapat semakin mudah disebarkan dan diperoleh semua orang. 

Untuk merawat kebinekaan dan Pancasila, pembinaan 
ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu 
dimasukkan baik ke kurikulum pengajaran maupun kegiatan 
pendidikan informal lain. Bahkan, tindakan menangkal 
radikalisme di lingkungan pendidikan harus dilakukan sejak 
penerimaan mahasiswa baru dengan menanamkan pendidikan 
toleransi untuk menguatkan persaudaraan. Hal tersebut 
dilakukan untuk menghindari dijadikannya kampus-kampus 
sebagai ladang pemahaman intoleransi yang berujung pada 
berkembangnya gerakan radikalisme (Polycarpus, 2017). 

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Nusa Dua Bali, pada 
acara Rembuk Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi kedua 
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merumuskan 12 pokok pikiran untuk menguatkan ideologi 
Pancasila. Adapun poin-poin tersebut ialah sebagai berikut. 

a. Menghadapi tahun politik, kampus harus terus 
menjaga independensi atau kemandirian; 

b. Menolak semua bentuk radikalisme masuk kampus, 
baik pemikiran maupun tindakan; 

c. Mendirikan pusat-pusat studi Pancasila di kampus-
kampus sebagai wadah pengkajian dan perumusan 
kurikulum pengajaran dan pendidikan Empat 
Konsensus Kebangsaan dengan metode kemasan dan 
komunikasi yang sesuai dengan generasi sekarang; 

d. Perlunya memasukkan materi pendidikan agama, 
bela negara, dan Pancasila dalam seleksi dosen dan 
pengurus organisasi kemahasiswaan; 

e. Secara reguler mengadakan pelatihan dan 
refreshment bagi dosen pengajar khususnya mata 
kuliah Pancasila dan bela negara, sekaligus untuk 
menemukan metode-metode pengajaran baru yang 
lebih inovatif; 

f. Pentingnya kerja sama antar pimpinan program studi 
di dalam kampus maupun antarkampus untuk 
mencegah berkembangnya radikalisme dan paham-
paham intoleransi. Termasuk bekerja sama dengan 
pemerintah daerah, kementerian pertahanan, dan 
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 

g. Pentingnya menegakkan secara tegas aturan dan SOP 
internal PT manakala terdapat indikasi 
penyimpangan pengajaran oleh dosen, yang 
mengarah pada bentuk-bentuk penentangan 
terhadap Pancasila; 

h. Masuknya paham radikal dan intoleran biasanya 
dibawa oleh para senior mahasiswa dan/atau alumni 
melalui kegiatan organisasi ekstra kampus; 

i. Pimpinan PT perlu mengupayakan peningkatan 
anggaran kegiatan kemahasiswaan, agar mereka 
tidak perlu lagi mencari sumber pendanaan dari luar 
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kampus (individu, kelompok, organisasi) yang rentan 
menyusupi kepentingan dan paham-paham intoleran; 

j. Generasi milenial sangat membutuhkan keteladanan 
dari pemimpin bangsa, orang tua, pimpinan PT 
maupun dosen pengajar di tempat mereka belajar; 

k. Perlu memunculkan kisah dan tokoh inspiratif yang 
memiliki keteladanan, prestasi, dan pengorbanan. 
Mereka ini lalu diekspose secara masif melalui media-
media komunikasi terkini, yakni media sosial dan 
media viral; 

Penyampaian materi Pancasila perlu lebih inovatif, 
berorientasi praktik penerapan, gaya komunikasi visual, fun, 
kaya content dan disampaikan melalui media komunikasi viral 
terkini (Maulana, 2018). 

6. Deklarasi Serpong 

Pada tanggal 20 November 2018, para tokoh agama dan 
pimpinan PTKI mendeklarasikan kembali komitmen anti 
radikalisme agama yang kemudian dikenal dengan Deklarasi 
Serpong. Deklarasi ini dinyatakan sebagai seruan dari sivitas 
akademik Islam Indonesia kepada masyarakat dunia untuk 
mewujudkan harmoni dalam keberagaman. Isi Deklarasi 
Serpong yang dibacakan tokoh agama sebagaimana di bawah 
ini:  

Dengan rahmat Allah SWT kami insan pendidikan Islam 
meyakini bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk 
menciptakan manusia paripurna, yang bercirikan sehat 
jiwa dan raga, akhklak mulia, luhur dalam berbudaya, 
bermanfaat bagi sesama dan senantiasa menebarkan 
kemaslahatan bersama. Pendikan Islam turut membentuk 
harmoni keberagamaan dalam keberagaman masyarakat 
dunia, serta turut memajukan ilmu pengetahuan dan 
peradaban semesta. Pendidikan Islam adalah sarana 
melahirkan gernasi yang berkeadaan dan berkmajun, yang 
membiarkan agama sebagai nilai yang memanusiakan 
manusia. 
Berdasarkan itu kami menyatakan: 
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1. Setia mengamalkan sekaligus menggaungkan nilai-
nilai Islam wasathiyyah yang rahmatan lil alamin. 

2. Menjunjung tinggi nilai ketuhanan, mengedepankan 
martabat kemanusiaan, merajut persatuan, merawat 
kebersamaan, dan mempedulikan keadilan sosial 
dalam membangun peradaban. 

3. Menolak setiap penyalahgunaan agama untuk 
kepentingan yang tidak sesuai dengan watak dasar 
dan tujuan agama itu sendiri. 

4. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memajukan 
pendidikan Islam sebagai solusi bagi tantangan 
zaman, sarana mewujudkan perdamaian dunia, dan 
upaya meningkatkan maslahat bagi umat manusia.  
 

 
Gambar 6. Pembacaan Deklarasi pada International Islamic 

Education Expo (IIEE) 2017 

Sama halnya dengan deklarasi-deklarasi sebelumnya. 
Selain mengajak masyarakat untuk menolak radikalisme, 
Deklarasi Serpong bertajuk moderasi beragama mengajak 
masyarakat untuk lebih memahami kehidupan beragama di 
tengah keberagaman. Deklarasi ini dibacakan oleh Dirjen 
Pendidikan Islam Kamaruddin Amin dan diikuti perwakilan 
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ormas dari NU, Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, dan Al 
Khairat, serta perwakilan dari Perguruan Tinggi Keagaman 
Islam (PTKI) bersamaan dengan momentum pembukaan 
International Islamic Education Expo (IIEE) 2017 di Serpong. 
Deklarasi Serpong merupakan upaya untuk mewujudkan 
peradaban yang lebih baik di tengah era globalisasi. 

Deklarasi Serpong merupakan sebuah komitmen sebagai 
ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan keagamaan secara 
keseluruhan membentuk sebuah bangsa yang lebih baik 

(Humas Publikasi, 2017). Salah satu point dari deklarasi ini 
adalah pernyatan bersama untuk menolak setiap 
penyalahgunaan agama untuk kepentingan yang tidak sesuai 
dengan watak dasar dan tujuan agama itu sendiri. Deklarasi ini 
juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memajukan 
pendidikan Islam sebagai solusi bagi tantangan zaman, sarana 
mewujudkan perdamaian dunia, dan upaya meningkatkan 
maslahat bagi umat manusia (Janah, 2017). 

Deklarasi Serpong bertujuan untuk menyuarakan Islam 
Indonesia yang moderat, toleran, dan multikultural kepada 
dunia. Di sisi lain, deklarasi tersebut juga dilakukan untuk 
menyuarakan bahwa Islam Indonesia tidak boleh dieksploitasi 
untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu, termasuk politik. 
Gagasan Deklarasi Serpong ini terinspirasi oleh The Aman 
Message atau Risalah Aman, Jordania. Meski tidak sebesar 
Indonesia, Jordania mampu berbicara mewakili muslim di 
panggung Internasional melalui risalah tersebut (Muhyiddin, 
2017). 

Deklarasi yang dibacakan secara berulang-ulang di atas 
menunjukkan bahwa masyarakat menolak radikalisme dalam 
beragama dan berusaha mendiseminasikan nilai-nilai 
moderasi, yakni nilai-nilai yang mencerminkan Islam 
Rahmatan Lil ‘alamin.  

AICIS XVIII juga menelorkan beberapa butir rekomendasi 
yang—lagi-lagi—juga bersentuhan dengan isu-isu pentingnya 
menyemaikan lebih intensif semangat toleransi beragama. 
Berikut Lima Butir Rekomendasi AICIS XVIII yang dilaksanakan 
di Kota Palu Sulawei Tengah, 17-20 September 2018: 
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1. Terdapat kebutuhan untuk meninjau beberapa 
perspektif lama dalam studi islam dan 
masyarakatnya. 

2. Perspektif terbaru studi Islam perlu menilik kembali 
akar sejarahnya dalam membangun model Islam 
moderat sebagaimana yang ada di Indonesia dan 
negara-negara Asia Tenggara. 

3. Bentuk Intoleransi saat ini terwujud dalam berbagai 
bentuk yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 
faktor ideologis maupun instrumen lain yang 
semuanya memerlukan respon dan strategi lanjutan. 
Diperlukan koeksistensi untuk membangun toleransi 
dan perdamaian melalui berbagai program dan aksi 
yang relevan. 

4. Pemahaman yang signifikan tentang radikalisme di 
kalangan muda akan melahirkan kemungkinan 
strategi dan jalan keluar yang terpadu serta langkah-
langkah yang komprehensif untuk memutus rantai 
radikalisme dan terorisme. 

5. Selain pendekatan ideologi dan program 
deradikalisasi, langkah-langkah dalam bidang 
ekonomi, budaya, dan pendekatan sosial harus segera 
diambil untuk mengikis pengaruh radikalisme dan 
terorisme. 

Gayung bersambut gerakan anti radikalisme 
dideklarasikan di berbagai tempat dan kampus.  

D. Implementasi Renstra Tahun 2015-2019. 

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, 

Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah: “Terwujudnya 
masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan 
sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang 
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. 

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat 
beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu 
menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya 
masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan 
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memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu 
kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama. 

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun 
dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar 
umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan 
visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi 
sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap 
kegotongroyongan. Kecerdasan mencakup kecerdasan inteIektual, 
emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai 
berikut: 

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk 
mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta 
sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; 
berfikir rasionala abstrak, inovatif dan kreatif; serta 
mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka 
memecahkan masalah (problem solving). 

2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk 
mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat 
memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi 
dengan orang lain. 

3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, 
menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai 
agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam 
konteks makna yang luas. 

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, 
serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera 
lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap 
umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama 
secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia 
sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat 
beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi 
seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin 
bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam 
melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan 
rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, 
tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan 
beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian 
dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga 
dengan lingkungan sekitarnya. 
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Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan 
dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi 
keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana 
Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam 
meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi 
nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan 
bathin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang 
mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa–bangsa lain. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban 
Kementerian Agama adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. 
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata 

dan berkualitas. 
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan 

potensi ekonomi keagamaan. 
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri 

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, 
dan pendidikan keagamaan. 

6. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, 
akuntabel, dan terpercaya. 

Dalam Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 
2015-2019 dalam bab pendahuluannya bahwa pembangunan Bidang 
Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun 
mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, 
mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: 1) Peningkatan kualitas pemahaman 
dan pengamalan ajaran agama; 2) Peningkatan kualitas pelayanan 
kehidupan beragama; 3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas 
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; 4) Peningkatan kualitas 
kerukunan umat beragama; 5) Peningkatan kualitas 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; 6) Peningkatan dan 
pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan; dan 7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan 
bidang agama. 

Terkait dengan moderasi beragama, dari 7 (tujuh) bidang di 
atas yang terkait adalah pada bidang peningkatan kualitas kerukuan 
umat beragama. Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan 
nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh 
nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan 
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kearifan lokal (local wisdom) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini 
untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah 
masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan 
beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-
menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh 
komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga 
dan melestarikannya. 

Dalam rangka mewujudkan kondisi “kerukunan substantif”, 
yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, pihak Kementerian 
Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat 
Beragama, yaitu: 1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait 
kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor 
kerukunan; 3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan 4) 
pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat 
beragama. 

Dalam penguatan aspek regulasi/ebijakan, prinsip kebebasan 
beragama seperti diamanatkan UUD 1945, khususnya pada Pasal 29 
ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang 
diimplementasikan melalui UU No. 1/PNPS/1965 tentang 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya 
memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang 
baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang 
diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari 
bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada 
sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya 
diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya 
dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah. 

Pemerintah melaui Kementerian Agama telah berupaya untuk 
memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk 
mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan 
bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas 
tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, 
insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari 
kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. 

Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui 
berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasan 
multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan 
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konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun 
penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (peace 
journalism). 

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, 
pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai 
komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh 
masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan 
adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan 
yang dilaksanakan. 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh 
perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya 
pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah 
mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak 
hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada 
setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat 
beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan 
inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar 
dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif. 
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Sebelum diuraikan tentang moderasi Islam dalam pendidikan 
agama (Islam) terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa agama 
(Islam) memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan 
manusia, dikarenakan Agama bisa berfungsi sebagai pemandu dalam 
mewujudkan kehidupan yang damai dan bermartabat. Dari 
pemahaman mendasar ini, penghayatan dan internalisasi nilai-nilai 
agama menjadi sesuatu yang niscaya bagi siapa saja yang 
menginginkan terwujudnya kehidupan yang bermakna, damai, dan 
bermartabat. Untuk bisa mewujudkan hal itu, upaya pertama dan 
utama untuk tujuan penghayatan dan internalisasi nilai-nilai agama 
dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan agama, 
dalam hal ini Pendidikan Islam (Ali dan Nurhayati 2006:xii). 

Pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang tidak 
terpisahkan dalam kehidupan manusia, dan pendidikan adalah salah 
satu dari beberapa unsur esensi yang senantiasa dibutuhkan 
manusia selama menjalani kehidupannya. Ketika manusia telah 
memenuhi kebutuhan dasar sebagai mahluk hidup seperti 
pemenuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, maka setelah itu 
disadari atau tidak manusia butuh pendidikan. Dengan 
menyelenggarakan pendidikan, manusia telah melakukan sesuatu 
untuk menunjang terwujudnya kualitas individu, sosial, dan 
kehidupannya. 

Demikian juga ketika manusia menyelenggarakan pendidikan, 
berarti pula manusia telah merealisasikan kedudukannya sebagai 
makhluk Tuhan dan makhluk berkepribadian yang di dalamnya 
mengandung aspek-aspek seperti kepemilikan kesadaran, 
pengarahan diri, berkehendak, dinamis, senantiasa melakukan 
perubahan, dan unik (khas). Sekaligus ini menegaskan manusia 
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sebagai makhluk dengan kesatuan kepribadian yang di dalamnya 
terdapat dimensi seperti dimensi individual, sosial, alamiah, moral, 
dan tanggung jawab (Bambang Sumardjoko dkk 2007:3).    

Ketika proses pendidikan diselenggarakan di dalamnya 
memiliki tujuan. Herbeth Spencer, sebagaimana dikutip S. Nasution, 
mengemukakan 5 bagian tujuan pendidikan yaitu: 1) Kegiatan demi 
kelangsungan hidup, 2) Usaha mencari nafkah, 3) Pendidikan anak, 
4) Pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara, dan 5) 
Penggunaan waktu senggang.(S. Nasution 1987:25)  

Pada masyarakat yang lekat dengan nilai keagamaan, seperti 
Indonesia, hal yang berkenaan dengan tujuan pendidikan seperti 
dinilai kurang lengkap. HM. Arifin dan Aminuddin Rasyad menyebut 
tujuan pendidikan adalah mencakup tujuan yang bersifat normatif, 
fungsional, dan operasional. Tujuan normatif adalah tujuan yang 
dicapai berdasar norma yang dapat menjadikan anak didik bisa 
menerapkan tata nilai yang ditanamkan ke dalam pribadi anak 
didik.(HM. Arifin 1995:156) Tujuan fungsional, tujuan yang 
mencakup hal-hal yang berhubungan dengan dimensi individu, 
sosial, moral, dan profesi dari peserta didik. Adapun tujuan 
operasional adalah segala hal yang termasuk dalam kriteria seperti 
tujuan umum, tujuan sementara, dan tujuan parsial dari pendidikan 
(HM. Arifin 1995:157). 

Adapun spesifik dari tujuan pendidikan dalam perspektif Islam 
adalah mewujudkan kebahagiaan yang sempurna yakni kebahagiaan 
di dunia dan akhirat. Tujuan awal dari pendidikan adalah sebagai 
alat dalam mencapai tujuan hidup berupa kesejahteraan di dunia. 
Adapun idealitas dalam tujuan pendidikan Islam sendiri bersumber 
dari kitab suci Al-Qur’an tentang penciptaan jin dan manusia yaitu 
untuk menyembah (beribadah) pada Allah Swt. Berangkat dari 
idealitas ini maka pendidikan ditempatkan sebagai ibadah sehingga 
pendidikan dapat dimaknai sebagai kewajiban bagi orang Islam yang 
harus dilaksanakan selama hidup di dunia (HM. Arifin 1995:159). 

Dalam wujud kongkritnya, HM. Arifin dan Aminuddin Rasyad 
memberi batasan tentang tujuan pendidikan Islam yakni terciptanya 
kepribadian bulat manusia yang seimbang melalui latihan ruhaniah, 
akal kecerdasan, rasio (berpikir), merasa dan melatih inderanya. 
Maka dari itu pendidikan punya tugas dalam mengembangkan 
pertumbuhan manusia dalam semua aspek kehidupan yang bersifat 
ruhaniah, intelektualitas, imajinasi, jasmaniah, kemampuan bahasa, 
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baik secara individual maupun kolektif seraya mendorong semua 
aspek tersebut menuju pada kebajikan dan kesempurnaan, sehingga 
tujuan akhirnya adalah terletak pada perwujudan sikap penyerahan 
diri sepenuhnya kepada Allah.(HM. Arifin 1995:160) Dengan begitu 
tujuan pendidikan Islam sangat luas dan tidak sekedar 
menitikberatkan pada orientasi pengetahuan dan kemampuan 
beragama semata, namun juga mencakup orientasi penguasaan 
dalam kemampuan ilmiah dan sosial yang terintegrasi pada diri yang 
memiliki sikap berserah diri kepada Allah Swt. 

A. Pendidikan Agama Islam 

Definisi mengenai pendidikan sangat beragam dan masing-
masing batasan pengertian pendidikan yang dimunculkan itu 
bersandar pada latar belakang pemikiran dan perspektif yang 
beragam pula. Meski definisi tentang pendidikan beragam namun 
pada dasarnya memiliki kesamaan seperti dikemukakan oleh 
Driyarkara yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah 
memanusiakan manusia muda. Sementara itu pemahaman mengenai 
pendidikan secara umum bisa dibagi menjadi dua (2) yaitu; 
pendidikan yang diartikan secara sempit dan pendidikan yang 
diartikan secara luas (Rasi’in dalam Nata 2003:10). 

Mengutip Ahmad D. Marribah dalam Pengantar Filsafat 
Pendidikan Islam (1981), Rasi’in memberi pengertian pendidikan 
dalam arti sempit yaitu “bimbingan yang diberikan kepada anak-
anak sampai ia (anak-anak) dewasa.” Sementara pendidikan dalam 
arti luas dinyatakan sebagai segala sesuatu yang menyangkut proses 
perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya 
menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, 
sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi 
bagian dari kepriibadian anak yang pada gilirannya ia (anak) 
menjadi orang pandai, baik, mampu hidup, dan berguna bagi 
masyarakat.(M. Natsir Ali 1997:123) 

Istilah lain untuk pendidikan adalah pedagogik yang berasal 
dari kosakata bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan 
dengan anak-anak.  Dari istilah paidagogia ini kemudian 
memunculan istilah pedagogos. Istilah yang terakhir ini berasal dari 
gabungan dua kata yakni paedos yang berarti anak, dan agogos yang 
mempunyai arti “saya membimbing’ atau ‘memimpin’ (M. Ngalim 
Purwanto 1988:1). Maka paedogogos selanjutnya mempunyai arti 
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seorang nelayan atau bujang yang dalam masa Romawi kuno 
menjalankan pekerjaan sebagai pengantar dan penjemput anak-anak 
menuju dan pulang dari tempat belajar. Selain itu ketika di dalam 
rumah, para anak-anak tersebut selalu berada dalam pengawasan 
dan penjagaan para pedagogos ini (Imam Machali 1995:111). 

Secara umum pendidikan dapat dipahami ke dalam dua 
pengertian yaitu pengertian secara luas (tidak terbatas) dan 
pengertian secara sempit atau terbatas. Pengertian pendidikan 
secara luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung 
dalam segala lingkungan dan sepanjang kehidupan yang dijalani oleh 
manusia sehingga bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan individu (Redja Mudyahardjo 2002:3). 

Jika dicermati batasan dan definisi yang disampaikan di atas 
mengandung pengertian yang luas yaitu menyangkut perkembangan 
dan pengembangan manusia. Pengertian di atas juga masih terbatas 
pada persoalan-persoalan yang bersifat keduniawian, karena belum 
memasukkan aspek spiritual-religius sebagai bagian penting yang 
mendasari perkembangan dan pengembangan manusia dalam suatu 
proses pendidikan.   

Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara memberi 
pendapatnya tentang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang 
dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk 
mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan manusia. Selain itu, 
dalam konteks praktiknya, pendidikan tidak hanya disikapi dan 
ditempatkan sebagai pelaku pembangunan tetapi juga sebagai alat 
perjuangan. Maka pendidikan ditujukan untuk memelihara hidup 
menuju ke arah kemajuan dan sebagai usaha kebudayaan dan 
berasas peradaban yaitu untuk memajukan kehidupan agar bisa 
mempertinggi derajat kemanusiaan (Abudin Nata 2001:9). 

Rumusan pendidikan Ki Hadjar Dewantara tersebut terkesan 
dinamis, modern, dan progresif. Dengan berpegang kepada 
pemahaman seperti itu maka dalam pendidikan tidak boleh hanya 
memberi bekal untuk membangun tetapi juga pada sejauh mana 
pendidikan yang diberikan itu berguna dalam menunjang kemajuan 
suatu bangsa. Untuk kalangan muda, semangat progresif yang 
terkandung pada rumusan Ki Hadjar Dewantara itu mengingatkan 
bahwa peserta didik adalah generasi yang akan datang, dan apa yang 
dihadapi mereka di masa mendatang akan berbeda dengan yang 
terjadi di masa sekarang. Karena itu apa yang diajarkan kepada para 
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anak didik harus memperkirakan relevansi dan kegunaannya untuk 
masa mendatang (Abudin Nata 2001). 

Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 
mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk 
mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, serta 
keterampilannya kepada generasi muda guna melakukan dan 
melaksanakan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan 
sebaik-baiknya (Rasi’in dalam Nata 2003:12). 

Dari penjelasan tentang pengertian pendidikan di atas 
tergambar bahwa dimensi pendidikan cukup luas karena terdapat 
hal-hal utama seperti pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan 
hidup. Namun jika dicermati secara lebih teliti dan mendalam lagi 
hal-hal yang dikemukakan dari kedua pengertian tersebut dinilai 
masih bersifat umum dan material karena belum menyentuh aspek 
spiritual yang dilandasi ajaran agama. 

Kata “pendidikan” adalah sebuah istilah yang menerangkan 
suatu kegiatan yang bersifat aktif dari kata dasar “didik”. Secara 
umum dan mendasar, “pendidikan” berarti suatu usaha manusiawi 
untuk memanusiakan manusia agar tumbuh dan berkembang ke 
arah yang sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri.(Bambang 
Sumardjoko dkk 2007:5) Pengertian ini dikembangkan dimana 
pendidikan diartikan sebagai upaya pengembangan terorganisasi 
dan kelengkapan dari semua potensi; moral, intelektual, fungsi 
inderawi, yang diarahkan demi tujuan kehidupan manusia dan 
masyarakat. Selain itu juga pendidikan juga dipahami sebagai 
rangkaian proses yang terus-menerus yang diusahakan untuk 
mencapai tujuan tertentu dengan melalui perencanaan, materi 
sistem, dan strategi kegiatan tertentu (Bambang Sumardjoko dkk 
2007).  

Dalam perspektif politik pendidikan yang dijadikan sebagai 
landasan kebijakan suatu negara/pemerintah dalam melaksanakan 
dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengertian tentang 
pendidikan ini juga dibakukan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-
Undang (UU) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada Pasal 1 ayat (1) dari UU 
tersebut dicantumkan pengertian pendidikan yaitu; Pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara (Kesowo 2003:5). Selain memberikan batasan 
tentang pengertian pendidikan, di dalam UU No. 20 Tahun 2003 itu 
juga memberikan pengertian/batasan mengenai Pendidikan 
Nasional yang diartikan sebagai suatu pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang berakar pada nilai-
nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 
tuntutan perubahan zaman (Kesowo 2003:5). 

Membahas tentang pendidikan maka di dalamnya tersedia 
sangat banyak ruang mengenai jenis-jenis pendidikan itu sendiri. Hal 
ini dikarenakan sasaran utama dari pelaksanaan adalah manusia 
yang secara kodrati terbagi ke dalam keberagaman tempat, sosial, 
budaya, keyakinan, ekonomi, dan lain-lain. Dengan begitu pandangan 
tentang pendidikan memang tidak terlepas dari kenyataan dan 
perspektif nilai yang dianut oleh suatu kolektivitas manusia, di 
antaranya adalah pendidikan Islam.  Pembahasan teoritis tentang 
pendidikan Islam setidaknya bisa dibagi menjadi dua yaitu 
pengertian Pendidikan Islam dan Lembaga Pendidikan Islam. 

Dalam khasanah pendidikan Islam terdapat sejumlah istilah 
yang merujuk langsung pada pengertian pendidikan. Beberapa 
istilah yang mewakili di antaranya seperti yang sudah disinggung 
sebelumnya yaitu tarbiyah dan ta’dib. Istilah lain yang juga 
berhubungan dengan pengertian pendidikan dalam lingkup 
pendidikan Islam adalah tabyin dan tadris. 

Di dalam Al-Qur’an dan Hadits banyak ditemukan ayat yang 
berisi perintah untuk belajar dan berpikir. Seperti dinyatakan dalam 
Surat Al-Baqarah [2]; 20, bahwa pengangkatan manusia sebagai 
khalifah di bumi adalah berkaitan langsung dengan dengan 
pengajaran dan pendidikan dari Allah kepada Nabi Adam as. Bahwa 
keunggulan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain 
terletak pada aspek kemampuan manusia dalam menyebutkan 
nama-nama atau dalam menjelaskan konsep-konsep sebagaimana 
yang telah diajarkan Allah kepada manusia  sebelumnya (Maksum 
Mukhtar 1999:11–12). 

H. Maksum Mukhtar dengan mengutip Majid Irsan al-Kailani 
dalam Tatawwur Mafhum al-Nazariyyah al-Tarbawiyyah (1985), 
menyatakan bahwa dalam menggali suatu istilah beberapa kalangan 
memulai dengan cara melakukan pembahasan terhadap kata/istilah 
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yang menyangkut hubungan derivasi dan makna aslinya.(Maksum 
Mukhtar 1999:12) Untuk selanjutnya dilakukan penelusuran 
terhadap teks-teks yang dinilai memiliki otoritas yang berkaitan 
dengan istilah/kata yang dibahas itu.  

Hal yang sama juga dilakukan dalam mencari pengertian 
pendidikan Islam. Salah satu istilah yang dipakai adalah tarbiyah. 
Istilah ini banyak dipergunakan para penulis kontemporer Muslim 
sehingga cukup banyak hasil pemikiran dan tulisan yang 
menjelaskan teori pendidikan dengan istilah at-Tarbiyat al-
Islamiyah. Di antaranya Umar Yusuf Hamzah yang dalam Ma’alim al-
Tarbiyah fi Al-Qur’an wa al-Sunnah (1996) menyatakan, dilihat dari 
penggunaan bahasa Arab secara umum, kata tarbiyah dapat 
dikembalikan kepada tiga kata kerja: 1) kata raba-yarbu yang berarti 
berkembang; 2) kata rabiya-yarba, yang berarti tumbuh; dan 3) 
rabba-yarubbu, yang mengandung arti memperbaiki.  

Dengan berdasar pada pemahaman ini Hamzah menyatakan 
bahwa tarbiyah mempunyai unsur-unsur pokok; a) Memelihara 
fitrah anak dan memantapkannya dengan penuh perhatian, b) 
Menumbuhkan aneka ragam bakat anak dan kesiapannya, c) 
Mengarahkan fitrah dan bakat anak menuju kepada yang lebih baik, 
dan d) Melakukan kesemuanya dengan secara bertahap (Hamzah 
1996:6 & 9). Sementara itu Abdurrahman al-Bani menyatakan, 
dalam tarbiyah terdapat tiga unsur; menjaga dan memelihara anak, 
menembangkan bakat dan potensi anak sesuai dengan kekhasan 
masing-masing, dan mengarahkan potensi dan bakat agar bisa 
mencapai kebaikan dan kesempurnaan (Hamzah 1996:14). 

Istilah lain yang digunakan adalah al-ta’lim yang memberi 
pengertian sebagai suatu proses memberikan pengetahuan, 
pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah 
sehingga terjadi pembersihan diri (tazkiyah) dari segala kekotoran 
dan menjadikan seseorang dalam kondisi siap menerima hikmah dan 
mempelajari segala sesuatu yang belum diketahui dan bergunanya 
bagi dirinya. Dengan begitu ta’lim mencakup proses yang 
berlangsung sejak kecil sampai akhir hayat. Untuk itu hal-hal yang 
terkandung di dalamnya lebih luas dibanding dengan tarbiyah yang 
terbatas pada pendidikan dan pengajaran di masa pertumbuhan dan 
perkembangan manusia saja (Hamzah 1996:18). 

Selanjutnya ada yang menilai jika istilah al-ta’lim merupakan 
bagian dari tarbiyah, seperti yang diungkapkan M. Atiyah al-Abrasy 
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seperti dikutip H. Maksum, bahwa al-taklim merupakan bagian dari 
tarbiyah karena al-ta’lim hanya menyangkut domain kognitif. 
Sementara Syed Muhammad Naguib al-Attas menganggap term al-
ta’lim lebih dekat kepada pengajaran, bahkan dikatakan juga bahwa 
aspek kognitif yang dijangkau dalam al-ta’lim tidak memberikan 
porsi pengenalan secara mendasar (Hamzah 1996:18–19). 

Teori-teori mengenai pendidikan Islam yang berkembang di 
Indonesia secara umum memberikan definisi dalam dua tataran 
yaitu tataran idealis dan tataran pragmatis. Dalam tataran idealis, 
pendidikan Islam dinyatakan sebagai suatu sistem independen 
dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi seperti ini 
dipengaruhi secara kuat oleh literatur Arab yang masuk baik dalam 
bentuk teks asli, terjemahan, maupun karya saduran. Sementara 
dalam tataran pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai 
identitas atau ciri khusus yang tetap berada dalam konteks 
pendidikan nasional. 

Dalam konteks Indonesia, para pemerhati dan praktisi 
pendidikan di Indonesia berusaha menjelaskan pengertian 
pendidikan Islam dengan melihat tiga kemungkinan hubungan 
antara “konsep pendidikan” dan “konsep Islam”. Dengan begitu maka 
secara umum menyatakan pendidikan Islam dipahami sebagai; 1) 
Pendidikan (menurut) Islam, 2) Pendidikan (dalam) Islam, dan 3) 
Pendidikan Islam. Dalam hal Pendidikan Islam sebagai pendidikan 
menurut Islam adalah bersifat normatif, sementara dalam pengertian 
sebagai pendidikan dalam Islam adalah bersifat sosiologis. 
Sementara untuk yang terakhir berarti pendidikan Islam yang lebih 
bersifat proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran 
Islam (Hamzah 1996:24). 

Dalam konteks pengertian yang yang ketiga, kemudian muncul 
varian batasan mengenai Pendidikan Islam dalam arti Pendidikan 
Agama Islam. Menurut Zuhairini dkk. Pendidikan Agama (Islam) 
adalah usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak 
didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam 
(Zuhairini, dkk 1983:27). Ada juga yang berpendapat bahwa 
pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan 
budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam 
sebagaimana termaktub dalam Al- Qur’an dan terjabar dalam Sunah 
Rasul (Zuhairi, dkk 1992:13). 
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Sementara itu masih mengenai pengertian tentang PAI, Ahmad 
Marimba menyatakan bahwa Pendidikan Islam merupakan sebentik 
bimbingan jasmani dan ruhani dengan berdasarkan hukum-hukum 
agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 
menurut ukuran-ukuran Islam (Ahmad D. Marimba 1980:23). Dari 
semua definisi di atas pada intinya ialah suatu usaha mengajar dan 
mendidik anak yang didasarkan pada ajaran Islam. 

Dari sini maka diharapkan dengan adanya Pendidikan Agama 
Islam akan dihasilkan manusia yang selalu berupaya 
menyempurnakan iman, takwa, akhlak serta menjadi manusia yang 
selalu aktif dalam membangun peradaban dan keserasian kehidupan. 
Selain ini hasil dari penyelenggaraan PAI juga diharapakan akan 
menelorkan sosok- sosok yang tangguh dalam menghadapi segala 
macam tantangan dan responsif dalam menghadapi pelbagai 
perubahan kehidupan (Ali dan Nurhayati 2006:xiii). 

Disebutkan, Pendidikan Islam merupakan usaha secara 
sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar hidup 
sesuai dengan ajaran Islam (Zuhairini, dkk 1983:27). Pendapat lain, 
Pendidikan Islam sebagai pewarisan dan pengembangan budaya 
manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam yakni Al-
Qur’an dan sunnah Rasul (Zuhairi, dkk 1992:13). Juga disebutkan, 
Pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan ruhani berdasar 
hukum Islam untuk menuju terbentuknya kepribadian utama 
berdasar ukuran Islam (Ahmad D. Marimba 1980:23). 

Menurut M. Atiyah al-Abrasyi tujuan pokok dari pendidikan 
Islam adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa dengan 
pertimbangan akhlak keagamaan merupakan akhlak yang tertinggi, 
sementara akhlak yang mulia adalah tiang pendidikan Islam (Moh. 
Athiyyah al-Abrasyi 2005:221). Dengan demikian maka penidikan 
Islam tidak dapat dipisahkan dan terintegrasi dengan pendidikan 
akhlak. Pendidikan Islam memegang peranan penting berkenaan 
dengan akhlak, oleh karena itu berbicara pendidikan Islam baik 
makna maupun tujuannnya harus mengacu pada penanaman nilai 
Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial (moralitas 
sosial). 

Tujuan Pendidikan merupakan hal yang dominan dalam 
pendidikan. Karena pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus 
Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan 
dan meningkatkan keimanan melalui pemberian, pemupukan, 
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pengetahuan, penghayatan, pengalaman, dan pengalaman peserta 
didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus 
berkembang dalam aspek keimanan, ketakwaan, serta untuk dapat 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Dian Andayani 
2005:135).  

Menurut Al-Abrosyi, tujuan utama pendidikan Islam adalah 
mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Karena akhlak 
keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan akhlak yang 
mulia adalah tiang pendidikan Islam (Moh. Athiyyah al-Abrasyi 
2005:221). Jadi Pendidikan Islam tidak dapat keluar dari pendidikan 
akhlak dan memegang peranan penting berkaitan dengan akhlak, 
oleh karena itu berbicara pendidikan agama Islam baik makna dan 
tujuannnya harus mengacu pada penanaman nilai Islam dan etika 
sosial (moralitas sosial). 

B. Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan heterogenitas 
yang tinggi. Beragamnya suku, budaya, bahkan agama menjadikan 
Indonesia cukup rentan mengalami pergesekan entah antar suku, 
atupun antar agama. Istilah Balkanisasi Indonesia pun sempat 
menyeruak disebabkan oleh beberapa pergesekan kecil maupun 
besar antar suku maupun agama yang terjadi beberapa tahun 
terakhir. Balkanisasi Indonesia adalah diserupakannya perpecahan 
Indonesia seperti negara-negara di Semenanjung Balkan, Eropa 
Timur, yakni Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Menanggapi 
hal ini, Azyumardi Azra menyatakan bahwa untuk terhindar dari 
skenario menyeramkan tersebut, sikap akomodatif dan inklusif 
dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sikap ini merupakan moderasi 
beragama yang akan membuat Indonesia dengan pluralitas yang ada 
mampu bertahan menjadi negara utuh yang satu. 

Melihat Indonesia dengan segudang kemungkinan 
perpecahannya, menjadikan Kemenag RI mengeluarkan gagasan 
moderasi beragama ini sebagai salah satu program prioritas 
pemerintah yang diharapkan akan dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025. Perealisasian 
program tersebut dalam bidang pendidikan menjadikan perlunya 
peninjauan ulang terhadap Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), 
Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetensi Dasar (KD). Mengingat 
tiga komponen ini menjadi hal yang sentral dalam pembangunan 
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karakter maupun pola berpikir peserta didik, maka peninjauan 
kembali ini akan berdampak baik terhadap karakter generasi 
penerus bangsa yang heterogen ini. 

Pendidikan agama akan menjadi sebuah dialog toleran, yang 
mana merupakan kebutuhan utama negeri ini. Berbagai model 
pendidikan agama –yang mana menekankan sikap moderat dalam 
beragama- adalah bagian dari upaya untuk menciptakan harmonisasi 
bagi negeri ini dalam hubungan antar umat beragama. Pusat 
Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN Jakarta) pada tahun 
2001 melakukan penelitian terhadap negara-negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam –termasuk Indonesia-. Dalam 
penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa semakin ‘saleh’ 
seseorang, justeru aka nada kecenderungan orang tersebut semakin 
intoleran. Guru agama yang seharusnya menjadi pemandu agar 
peserta didik menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan pluralis pun 
malah bersikap sebaliknya. Beberapa guru agama telah terpapar 
radikalisme dan intoleransi. Hal ini diperparah dengan beberapa 
buku ajar Pendidikan Agama Islam yang berisi tentang paham 
radikalisme dan intoleransi. Wahid Institute pun melakukan hal yang 
sama pada tahun 2015, yang mana 52% pelanggaran kebebasan 
beragama maupun berkeyakinan actor utamanya adalah aparat 
pemerintahan, dan 48% ulah kelompok sosial keagamaan. Ini 
semakin menekankan bahwa Indonesia sedang menghadapi sebuah 
problem besar.  

Berdasarkan paparan di atas, maka akan semakin tampak 
begitu urgennya pendidikan agama Islam yang moderat. Lembaga 
pendidikan dan proses pendidikan agama dijadikan sarana 
penanaman dan pengembangan sikap moderat bagi masyarakat 
dalam jangka yang panjang. Sikap moderat diindikasikan sebagai 
sebuah sikap yang memadukan antara teks dan konteks, yakni 
pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada 
kebenaran teks keagamaan, yang mana kemudian memaksakan 
segala hal maupun permasalahan yang terjadi kembali pada teks 
tersebut, akan tetapu mampu mendialogkan antara teks maupun 
konteks dengan dinamis. Dengan kata lain, sikap moderat dalam 
beragama ini berada pada posisi tidak tekstual, akan tetapi juga tidak 
terjebak pada pemikiran yang terlalu bebas atau mengabaikan 
rambu-rambu yang ada dalam teks tersebut. 
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Sikap moderat dalam beragama haruslah diajarkan, 
diteladankan, maupun dipraktikkan oleh seluruh sivitas akademik di 
seluruh jenjang, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan 
Tinggi. Penyelarasan sikap dalam beragama akan berdampak baik 
bagi lingkungan akademik itu sendiri. Sikap moderat ini 
sesungguhnya merupakan esensi dari demokrasi, yang mana 
merupakan identitas negeri ini. Pada dasarnya banyak sarana dan 
metode yang bisa digunakan untuk menanamkan sikap moderat 
dalam kehidupan masyarakat, di antara yang yang paling efektif 
adalah melalui pendidikan agama dalam lembaga pendidikan seperti 
sekolah dan pondok peantren.  

Sekolah bisa menjadi sarana untuk menanamkan dan proses 
moderasi Islam. Bila ini bia terwujud dengan baik, maka dengan 
sendirinya akan mengeliminir generasi yang berpaham radikal. 
Dalam konteks ini, sebagai tempat pendidikan,  sekolah bias menjadi 
wahana untuk mengajarkan paham agama yang humanis, pendidikan 
perdamaian, dan pendidikan hak asasi manusia untuk perdebatan 
tentang melawan kekerasan dan tindakan radikal, termasuk 
radikalisme berbasis agama. Berkaitan dengan hal ini, Macaluso 
menyatakan: 

“Schools can be seen a social laboratory in which to develop 
critical thinking and even encourage positive conflict among 
students, who should be allowed to express their views and 
opinions, even when these go against those of the majority. In this 
sense, a constructive type of radicalization should be encouraged, 
one in which any view and position can be discussed and debated 
in a safe environment. Primary and not secondary education 
should be the main stage of intervention to contribute to 
countering violent extremism (CVE) polices and approaches.” 
(Macaluso 2016:1) 
Dewan Keamanan PBB juga menekankan titik ini dalam yang 

Resolusi 2178 dan 2250, yang terutama menyoroti perlunya 
pendidikan berkualitas untuk perdamaian yang melengkapi pemuda 
dengan kemampuan untuk terlibat  konstruktif dalam struktur sipil 
dan proses politik inklusif "dan menyerukan "semua pihak yang 
terkait untuk mempertimbangkan melembagakan mekanisme untuk 
mempromosikan budaya damai, toleransi antar budaya dan dialog 
antaragama yang melibatkan pemuda dan mencegah partisipasi 
mereka dalam tindak kekerasan, terorisme, xenophobia, dan segala 
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bentuk diskriminasi (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 2016:14). Di sinilah paradigma moderasi Islam 
bisa menjadi substansi untuk memenuhi tuntutan di atas . 

Pada bulan Oktober 2015, Dewan Eksekutif UNESCO 
mengadopsi Keputusan yang tegas menegaskan pentingnya 
pendidikan sebagai alat untuk membantu mencegah terorisme dan 
ekstremisme kekerasan, serta intoleransi ras dan agama, genosida, 
kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di seluruh 
dunia. Hal ini diberikan melalui sekolah, klub dan asosiasi 
masyarakat atau di rumah, pendidikan memang diakui sebagai 
komponen penting dari komitmen sosial untuk mengekang dan 
mencegah munculnya ekstremisme kekerasan (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 2016:14). 

Berkaitan dengan hal di atas, maka lembaga sekolahan menjadi 
komponen sangat penting untuk menciptakan lingkungan 
masyarakat yang aman dan tertib. Pendidikan agama sebagai salah 
satu materi penting di dalam sistem pendidikan di Indonesia harus 
dapat diartikulasikan secara kontekstual dalam rangka menanamkan 
nilai-nilai humanis dan moderat serta menjauhkan siswa dari sikap 
ekstrim yang berbasis agama.  

Pendidikan agama harus dijadikan sarana untuk menanamkan 
nilai-nilai agama Islam yang menghargai perbedaan dan toleran 
terhadap agama atau paham agama lain yang berbeda. Penanaman 
nilai semacam ini akan efektif bila dilakukan dengan cara yang tepat 
dan materi yang tepat pula. Hal yang perlu dilakukan  antara lain 
adalah penguatan dan aktualisasi mata pelajaran yang relevan dan 
bersifat ideologis, seperti mata pelajaran Pancasila, Pendidikan 
Kewargaan, dan Pendidikan Agama Islam. Hal lain yang juga penting 
dilakukan adalah revitalisasi organisasi pelajar, baik organisasi intra 
maupun ekstra. Terlebih, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), 
khususnya Rohis sangat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan 
(Azra 2011). 

Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran 
‘wajib’, harus ada dan diterima oleh para siswa. Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pasal 12, 
ayat (1) huruf (a), dijelaskan bahwa: “Setiap peserta didik pada 
setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 
yang seagama.” Baik di sekolah negeri, maupun sekolah swasta di 
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Indonesia, semuanya wajib memberikan pelajaran agama sesuai 
dengan agamanya. Jaminan pemberian pendidikan agama di sekolah 
ini membuat pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran 
wajib disetiap sekolah. Siswa tidak hanya harus belajar mata 
pelajaran yang dulu diujikan dalam Ujian Nasional (UN) saja, 
melainkan juga wajib mempelajari pendidikan agama. 

Pendidikan agama ini setidaknya mempunyai beberapa fungsi 
utama, pertama adalah mendukung kebutuhan agama para peserta 
didik untuk memperkuat keimanan mereka. Dalam hal ini, 
pendidikan agama berarti tersedianya pelajaran agama sesuai 
dengan agama masing-masing peserta didik. Kedua, adalah untuk 
meningkatkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang 
berbeda, kerukunan antar-agama, dan persatuan dan kesatuan 
nasional (Arif 2012:10). 

Terkait dengan fungsi yang kedua, pendidikan agama di 
sekolah Menengah Atas sudah seharusnya lebih menekankan 
transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral daripada sekedar 
transfer ilmu agama (kognitif). Sebab, pendidikan agama tidak hanya 
terbatas pada pengajaran agama. Kegagalan pendidikan agama 
dalam membina akhlak peserta didik sebagaimana telah dikeluhkan 
oleh banyak pihak merupakan wujud transformasi nilai keagamaan 
dan moral yang belum berlangsung dengan baik. Sewajarnya, jika 
penguasaan peserta didik tentang materi keagamaan dinilai bagus, 
ternyata hal ini belum tentu berkorelasi kuat dengan keluhuran 
akhlaknya. Kejujuran, ketulusan, kesabaran, tanggungjawab, dan 
keuletan misalnya tidak terlihat dari sikap dan perilaku keseharian 
peserta didik yang bersangkutan (Arif 2012:12). 

Sistem nilai (seperti sistem agama) adalah sistem operasi 
formasi sosial. Sistem nilai ini tidak eksternal untuk formasi sosial 
yang dapat diadopsi, diadaptasi atau ditolak. Ia merupakan bagian 
integral dari masyarakat mana ia berasal, resep keyakinan, perilaku 
dan cara-cara di mana keyakinan yang harus dipahami, ditafsirkan 
dan diperoleh. Sebuah sistem pendidikan agama merangkum cara 
berpikir dan bertindak generasi muda penganut atau anggota 
masyarakat yang dijiwai dengan sistem nilai (Diponegoro dan 
Waterworth 2012:59). 

Sistem pendidikan di Indonesia menuntut guru berperan aktif 
menanamkan nilai-nilai moral agama. Hal ini berbeda dengan 
negara-negara sekuler seperti di Amerika. Di sana Guru harus netral 
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mengenai agama, netral di antara agama-agama dan netral antara 
agama dan non agama. Namun demikian guru tetap harus 
mengajarkan nilai-nilai universal yang berlaku di masyarakat dan 
menanamkan karakter moral. Guru harus mengajarkan kebajikan 
pribadi dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, seperti 
kejujuran, kepedulian, keadilan, dan integritas. Mereka harus 
melakukannya dengan baik tanpa menyerukan otoritas keagamaan 
atau merendahkan komitmen agama atau filsafat siswa dan orang 
tua peserta didik (American Association of School Administrators 
1999:6). 

Dalam rangka menjadikan pendidikan agama Islam sebagai 
media diseminasi moderasi, sekolah melalui kebijakan pembinaan 
keagamaan dan peran para gurunya mempunyai peran signifikan 
dalam membetuk karakter dan pemahaman keagamaan siswa. Para 
guru agama, utamanya, adalah salah satu kunci untuk 
mengampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan 
toleran. Guru agama jelas harus memiliki kerangka konseptual yang 
baik tentang keragaman (diversity), karena keragaman 
sesungguhnya berarti perbedaan dari setiap orang berdasarkan 
etnisitas, budaya dan agama. Konsekuensinya, mengelola 
kemajemukan harus dipahami sebagai sebuah perencanaan yang 
sistematis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan 
sekolah yang bukan hanya harus saling mengharagai satu sama lain, 
melainkan juga dapat menyumbangkan produktivitas keberagamaan 
strategis dan kompetitif secara sehat (Baedowi 2013:156). 

Mengelola kemajemukan merupakan tugas utama sekolah dan 
seluruh aspek kepemimpinannya (leadership), baik level individual 
siswa, guru dan orangtua (interpersonal), tetapi juga harus menyatu 
dalam kerangka kebijakan sekolah secara keseluruhan. Selain itu 
mengelola kemajemukan juga bukan semata dan seperti membuat 
regulasi sebagai alat untuk memberi kesempatan setiap orang 
merasa memperoleh kesempatan dan kesamaan, tetapi lebih dari itu 
manajemen sekolah harus melihat faktor management sebagai alat 
untuk menumbuhkan rekognisi sosial di sekolah sebagai sebuah 
fakta kemajemukan yang tidak boleh dihindari dan dihilangkan 
(Baedowi 2013:158). 

Sekolahan melalui kebijakan, kurikulum dan dan gurunya 
mempunyai peran signifikan dalam dalam mentransfer dan sekaligus 
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membentuk pemahaman agama para siswa. Sekolahan bisa menjadi 
media yang sangat efektif dalam proses moderasi beragama. 

Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam 
proses Pendidikan. Ia sangat berpengaruh terhadap proses, 
tercapainya tujuan dan berhasil tidaknya pendidikan. Sebuah 
kurikulum harus mengandung unsur-unsur pokok, yaitu, tujuan  atau  
sasaran  yang  hendak dicapai oleh kegiatan  pembelajaran,  materi  
atau  bahan  pembelajaran  sebagai kendaraan   untuk mencapai   
tujuan,   metode   atau   cara   yang ditempuh  dalam  aktifitas  
pembelajaran,  media ebagai  alat  bantu untuk mempermudah   
pencapaian   tujuan   dan   evaluasi   untuk mengetahui keberhasilan  
aktifitas  pembelajaran  tersebut  (Khoiruddin t.t.:157). 

Kurikulum pada Pendidikan Islam mempunyai prinsip-prinsip 
dasar yangharus dipegangi agar Pendidikan Islam sejalan dengan 
spirit Islam dalam mencerdaskan peserta didik. Tidak hanya cerdasa 
secara intelektual, akan tetapi juga cerdasa ruhiyah, emosional dan 
cerdas secara sosial. Setidaknya ada enam prinsip kurikulum 
pendidikan Islam, yaitu 1) sejalan dengan spirit Islam. Artinya 
kurikulum pendidikan Islam harus mencerminkan substansi ajaran 
Islam. 2) menjaga keseimbangan (tawazun) aspek duniawi dan 
ukhrawi. Kurikulum pendidikan Islam tidak hanya mengedepankan 
kepentingan duniawi yang profan, akan tetapi harus juga 
berorientasi pada pemenuhan untuk kehidupan akhirat yang sakral. 
Selain mengajarkan dasar-dasar dan konsep ajaran agama juga harus 
mengajarkan ilmu-ilmu sosial agara peserta didik memahami ajaran 
agama secara komprehensif dan kontekstual. 3) memosisikan 
pendidik pada posisi yang terhormat. Inilah yang sudah 
diberlakukan dalam lingkungan pendidikan Islam dan sudah 
dicontohkan oleh Rasulullah, shabat, tabi’in, tabi’ al-tabi’in dan 
ulama dalam dunia Islam. Menghargai peserta didik penting, anamun 
menghormati pendidik adalah kewajiban. 4) memperlakukan 
peserta didik sebagai pusat orientasi. Peserta didik adalah generasi 
penerus ajaran Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pembangunan peradaban manusia, maka orientasi pendidikan Islam 
harus memperhatikan ini. 5) kontekstual dan bijaksana dalam 
merespon perubahan dan perkembangan. Zaman semakin 
berkembang, masyarakat akan selalu berubah, baik dalam pola pikir 
maupun dalam perilaku. Kurikulum pendidikan Islam harus selalu 
kontekstual dan bisa berakselerasi dengan perkembangan yang ada. 
6) kurikulum pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam. Ada  
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kurikulum  pendidikan  Islam untuk pesantren, kurikulum 
pendidikan Islam untuk madrasah dari taman  kanak-kanak  hingga  
tingkat  menengah  atas,  kurikulum pendidikan  Islam untuk sekolah  
umum,  kurikulum  pendidikan Islam  untuk  perguruan  tinggi  
umum,  kurikulum pendidikan  Islam untuk perguruan tinggi 
keagamaan, dan lain sebagainya (Khoiruddin t.t.:159–61). 

Selain melalui kurikulum yang baik dan didasaekan pada nilai-
nilai moderasi Islam, komponen penting dalam Pendidikan Islam 
yang moderat adalah pendidik atau guru. Guru pendidikan agama  
Islam melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah memiliki peran 
yang sangat strategis dalam menanamkan pemahaman agama yang 
lebih terbuka. Keyakinan dan pemahaman keagamaan yang 
ditanamkan oleh guru kepada anak didiknya akan diaplikasikan 
siswa di tengah kehidupan bermasyarakat. Pola pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru sudah seharusnya, dilakukan secara baik, 
ramah, eksklusif dan mengajarkan pluralitas karena akan 
berimplikasi pada watak keberagamaan siswa-siswanya. Hasil dari 
pola pembelajaran ini akan menunjukkan apakah proses 
pembelajarannya berhasil mengtisipasi radikalisme, atau justru 
masih perlu dievaluasi kembali. Jangan sampai, guru pendidikan 
agamaIslam sendiri justru secara tidak sadar telah ikut 
berpartisipasi mendorong tumbuhnya benih radikalisme melalui 
pola pembelajaran. Berkaitan degan hal ini, harus ada upaya 
deradikalisasi pemahaman agama melalui penenaman pemahaman 
agama yang inklusif dan toleran. 

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. 
Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan 
ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 
masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-
tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga 
bisa  dimesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya (Djamarah 
1997:31). 

Dinama menyatakan bahwa “Religious Education teacher 
trainees just like other teachers are expected to possess some 
knowledge that is linked to their classroom teaching upon completion 
of their teacher training. The teaching and learning of Religious 
Education is aimed at putting students at the center by taking into 
consideration the differences.”(Dinama 2013:443). 
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Guru yang mengajar yang efektif tentang karakter moral harus 
sejalan dengan instruksi praktek yang dilaksanakannya. Guru yang 
baik harus mempertimbangkan tidak hanya bagaimana praktek 
instruksional mempengaruhi belajar akademik tetapi juga 
bagaimana bentuk pengembangan karakter siswa (Narvaez dan 
Lapsley 2010:3). 

Moderasi beragama dalam Pendidikan Islam merupakan 
sebagai langkah strategis untuk membentuk karakter didik yang 
humanis, inklusif dan toleran untuk mewujudkan hubungan yang 
harmonis antar umat beragama sesama anak bangsa Indonesia. Salah 
satu upaya mewujudkan hubungan yang harmonis adalah melalui 
kegiatan pendidikan multikultural, yakni kegiatan edukasi dalam 
rangka menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, 
sikap, dan perilaku (mode of action) peserta didik terhadap 
keragaman agama, budaya dan masyarakat. Dengan pengertian itu, 
pendidikan multikultural bisa mancakup pendidikan agama dan 
pendidikan umum yang “mengindonesia” karena responsif terhadap 
peluang dan tantangan kemajemukan agama, budaya, dan 
masyarakat Indonesia. Tentu saja pendidikan multikultural di sini 
tidak sekedar membutuhkan “pendidikan agama”, melainkan juga 
“pendidikan religiusitas”. Pendidikan religiusitas mengandung arti 
pendidikan yang tidak sebatas mengenalkan kepada peserta didik 
ajaran agama yang dianutnya, melainkan juga mengajarkannya 
penghayatan visi kemanusiaan ajaran agama tersebut (Arif 2012:10). 

Diseminasi moderasi Islam selain melalui pendidikan agama 
pada sekolah-sekolah formal juga perlu optimalisasi peran pondok 
pesantren. Pesantren yang berada di Indonesia menjadi lembaga 
yang terkenal sebagai lembaga pendididikan Islam yang memberikan 
ajaran rahmatan lil ‘alamin yang di dalamnya terkandung 
pengetahuan agama secara komperhensif terutama  pada masalah 
etika agama islam sehigga dapat mencetak lulusan yang memiliki 
wawasan moderat dengan karakter humanis, inklusif, toleran 
sehingga mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesai dengan 
memahami kondisi sosio-historis masyarakat tersebut. Namun dapat 
disayangkan adanya beberapa pesantren yang akhir-akhir ini 
mengedepankan paham radikal yang mengakibatkan beberapa 
santrinya menjadi intoleran ekslusif sampai militan dalam aspek-
aspek tertentu yang akhirnya memberikan dampak pergeseran 
pandangan Indonesia tentang pesantren sendiri, yaitu memudarnya 
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sisi rahmatan lil’alamin (Zamakhsyari Dhofier dalam Qomar 
2010:xv). 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pertama yang 
berperan aktif dan signifikan dalam penyebaran Islam di nusantara. 
Proses penyebaran ajaran Islam di nusantara oleh pesantren tidak 
terlepas dari tradisi transmisi keilmuan yang valid dan jelas dari 
ulama yangtersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Selain itu 
juga karena dunia pesantren berhasil mengharmoniskan ajaran 
Islam dengan tradisi nusantara. Inilah yang diwarisi dunia pesantren 
dari Wali Songo dalam islamisasi di nusantara (Solichin 2018). 

Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  berbasis  keislaman yang  
khas  Indonesia  pesantren  telah menegaskan  arti penting  dalam  
menyebarkan budaya damai. Konsep tasāmuḥ, tawassuṭ, tawāzun, 
dan i’tidāl yang  melekat pada komunitas pesantren merupakan 
bukti nyata, bahwa pesantren merupakan  institusi  yang  
menyemaikan  nilai-nilai  perdamaian  dan  anti  terhadap 
radikalisme. Kondisi  ini  sejalan  dengan  pandangan  Abdurrahman  
Mas‘ud  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  moderat  Sunni  yang  
di  dalamnya  komunitas pesantren  memiliki  karakter antara  lain:  
(1)  Tidak  melawan  penguasa  atau pemerintah  yang  ada,  kecuali  
jika  penguasa tersebut melakukan  kedhaliman dan kesewenang-
wenangan, maka harus diberikan peringatan. (2) Tegas dan kaku 
dalam menjaga kesatuan dan persatuan, melawan upaya disintegrasi 
dan kekerasan. (3) Bersikap moderat ala  Ahl al-Sunnah wa ‘l-
Jamā’ah. Menempat kan diri diantara dua kutub ekstrem kiri dan 
ekstrem kanan; antara khawarij dan Syi‘ah. (4) Bersikap normatif 
dan menegakkan prinsip kebebasan spiritual dan menetapkan 
standar syari‘ah (Solichin 2018:179). 

Berdasarkan paparan di atas, telah jelas bahwa pada dasarnya 
pemikiran dan kajian keberagamaan di Pondok Pesantren adalah 
Islam yang moderat. Paham dan model keislaman ini dapat 
diharapkan untuk mengikis paham dan gerakan Islam radikal adalah 
model Islam rahmatan lil ‘alamin,  model Islam yang ramah, toleran 
dan menghargai kebhinekaan (Kamali 2015). Islam yang ditampilkan 
sebagai agama perdamaian (al-Sheha 2015). Model inilah yang 
diidentifikasi diterapkan di Indonesia. Ideologi dan pandangan ke-
Islaman di Indonesia dapat diidentifikasi melalui organisasi 
keagamaan. Sebagaimana dielaborasi oleh Azra, Islam di Asia 
Tenggara khususnya di Indonesia mendapat perhatian dunia karena 
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memiliki populasi muslim yang sangat besar dan memiliki corak 
pandangan keagamaan yang variatif. Di satu sisi, Indonesia dikenal 
sebagai negara muslim yang selalu mengedepankan Islam yang 
moderat dan toleran (Islam with Smiling Face) (Azra 2006). 
Pandangan Islam ini diperjuangkan dan menjadi karakter 
pergerakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni 
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU memperjuangkan 
Islam toleran dengan cara mengakomodasi budaya dan kearifan 
lokal ke-indonesiaan ke dalam ajaran Islam (Islam Nusantara). 
Sementara itu, Muhammadiyah memperjuangkan Islam dalam 
payung “Islam yang Berkemajuan”. 

Pendidikan di pondok pesantren yang mengutamakan dan 
mengoptimalkan pendidikan karakter tidak hanya berpijak pada Al-
Quran, al-Sunnah dan praktik kehidupan salafus shalih. Pendidikan 
pesantren juga mengacu pada pemikiran ulama-ulama terdahulu 
yang moderat dan menghargai heterogenitas. Pemikiran-pemikiran 
tersebut tertuang dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas 
leteratur pendidikan pesantren. 

Kajian dalam Kitab kuning memotret dan menyampaikan 
paradigma keislaman para ulama dalam berbagai bidang ilmu. 
Ensiklopedi ilmu dalam kitab kuning tidak bersifat kaku yang hanya 
memandang kebenaran secara subyektif tanpa menghargai 
keberagaman. Keluasan ilmu para ulama dan ketinggian wawasan 
mereka telah memproyeksikan “penerimaan” terhadap 
heterogenitas dalam pemikiran keagamaan dan praktiknya. Inilah 
yang dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan pesantren, sehingga 
para sivitas pesantren bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan 
masyarakat yang lebih luas. Mau menerima perbedaan budaya. Bisa 
menghargai dan hidup berdampingan dalam pluralitas keyakinan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama dan 
bernegara dalam pesantren tidak hanya mengendap dalam pikiran 
belaka, akan tetapi telah mampu dipraktikkan dan dipertahankan 
sampai saat ini. Maka tidak heran bila pesantren bisa dikatakan salah 
satu untaian ikatan yang menjaga kerekatan kehidupan masyarakat 
yang plural di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pendidikan agama pada perguruan Tinggi juga diharapkan 
menjadi sarana penanaman dan proses moderasi beragama. Jadi 
proses ini tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Penyelarasan sikap moderat di seluruh jenjang civitas akademik 



MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM 
 

147 

merupakan sebuah upaya untuk mendialogkan pemahaman agama 
dengan realitas Indonesia sebagai negara heterogen. Konflik-konflik 
sosial yang akhir-akhir ini terjadi mayoritas berlatarbelakang agama, 
yang mana mengancam kerukunan dan rasa kekeluargaan sebagai 
suatu bangsa. Hal ini menjadikan hubungan antra agama saat ini 
mengalami benturan keras. Berbagai indikator yang memperlihatkan 
adanya tanda-tanda perpecahan bangsa dengan transparan mudah 
disakdikan. Ini merupakan sebuah ironi bagi bangsa Indonesia, yang 
mana sikap dan perilaku tersebut dikembangkan secara sistematis 
melalui dunia pendidikan –termasuk pendidikan agama- yang 
cenderung menghasilkan manusia absolut. 

Menyelaraskan paradigma berpikir akan menjadi sulit apabila 
hal itu dilakukan di kemudian hari. Melihat semakin menjamurnya 
kelompok-kelompok garis keras yang tidak mau mentolerir 
kepercayaan maupun pemahaman lain, dan sulit berkompromi 
dengan pemahaman yang berbeda, menjadikan penyelarasan sikap 
moderat sedari dini sebuah proyek besar bagi bangsa ini. Etnosentris 
yang tinggi, dan fanatisme buta terhadap kelompok maupun 
kepercayaan mereka merupakan dua hal yang harus disinggung 
lebih awal dalam penyelerasan sikap mdoerat ini. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan wadah transfer 
nilai, pengetahuan, maupun keterampilan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Dalam proses transfer nilai ini, terdapat dua hal 
penting yaitu mendidikan peserta didik berperilaku sesuai nilai-nilai 
atau akhlak Islam dan mendidik mahasiswa untuk emmpelajari 
ajaran Islam berupa pengetahuan tentang ajaran Islam. Pendidikan 
Agama Islam hendaknya mengacu pada konsep agama sebagai islam 
rahmatan lil ‘alamin, bukan mendoktrin peserta didik menjadi anti 
toleran dan berpaham radikal. Pembelajarannya haruslah moderat 
dan bersifat internalisasi, sehingga peserta didik mampu 
mengetahui, menghayati, bahkan mengamalkan nilai-nilai agama 
Islam dan visi Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.  

C. Moderasi dan Pluralisme 

Sikap moderat tidak bisa dipisahkan dari sebuah keadaan 
masyarakat yang plural. Dalam penggunaannya istilah plural 
dipahami sebagai keanekaragaman yang ada dan berkembang dalam 
masyarakat serta ada banyak hal dari keanekaragaman itu yang 
diakui (Syamsul Ma’arif 1995:11). Menyebut istilah plural, harus 
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pula menyebut kata pluralisme. Syamsul Ma’arif dengan mengutip 
pendapat Richard J. Mouw dan Sander Griffon, pluralisme adalah 
sebuah “isme” atau aliran. Pengertian ini mengandung interpretasi 
yang luas dimana keanekaragaman itu meliputi tanpa batas seperti 
agama, budaya, suku, dan bahasa yang eksis di muka bumi ini.  

Dalam pandangan Barat, pluralisme menyangkut agama 
terdapat tiga pengertian; 1) Dimaksudkan sebagai kenyataan bahwa 
umat beragama itu majemuk, dengan begitu pluralisme berarti 
actual plurality. Pluralisme masyarakat Indonesia juga 
menggambarkan pada keragaman dalam hal agama, 2) Pluralisme 
mengandung konotasi politik sehingga maknanya sinonim dengan 
sekulerisme. Sekulerisme dalam konteks ini memiliki dua 
pengertian: pertama, memisahkan urusan agama dari urusan publik 
sekaligus anti agama, dan negara tidak mengidentifikasi diri kepada 
agama tertentu, tetapi negara menghormati dan memberikan 
kesempatan yang sama bagi semua agama untuk berkembang. 
Kedua, tidak menempatkan agama sebagai urusan negara tetapi 
menghormati seluruh agama bahkan ikut mengembang-
suburkannya, dan 3) Pengertian pluralisme merujuk kepada suatu 
teori yang menyatakan semua agama pada akhirnya menuju kepada 
satu kebenaran yang sama (M. Thoyibi 2005:233–34). 

Dalam  Oxford Advanced Learner's Dictionary disebutkan, 
pluralisme  dipahami sebagai “the existence of many different group 
in one  society, for example people of different races or different 
political or religious beliefs: cultural or political pluralism.”(Hornby, 
As 2000:881) Dengan demikian pluralisme adalah keberadaan dan 
sikap toleransi keragaman etnik atau kelompok kultural dalam suatu 
masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap 
atau dalam badan, kelembagaan dan sebagainya.  

Menurut Sudharto pengertian pluralisme berbeda dengan 
pluralitas. Pluralitas hanya sekedar keberbedaan dan sederhana 
baik secara fisik maupun non-fisik dan pluralitas tidak 
mempengaruhi seseorang. Sedang pluralisme di dalamnya 
mempersyaratkan persemaian dalam ruang publik dimana masing-
masing saling memberdayakan. Pluralisme juga bukan sekedar 
toleransi, karena toleransi tidak mempersyaratkan usaha untuk 
saling tidak mengetahui antara yang satu dengan yang lain 
(Sudharto 2006:3). 
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Untuk landasan faham pluralisme dalam Islam dapat uraikan, 
bahwa Pluralisme bukan sekedar hubungan antara yang satu dengan 
yang lain, tapi juga komitmen riil yang esensinya mencakup etnis, 
ras, budaya, agama dan lain-lain. Dalam hal ini Nurcholis Madjid 
menegaskan, pluralisme bukan sebatas ajaran kebenaran tetapi 
pluralisme adalah rahmat Tuhan bagi umat manusia sehingga 
menjadi keharusan bagi manusia untuk menjaganya melalui 
mekanisme pengawasan dan pengimbangan. Mekanisme 
pengawasan dan pengimbangan itu juga dipahami sebagai kehendak 
Tuhan guna memelihara keutuhan bumi dan salah satu wujud 
kemurahan Tuhan yang melimpahkan rahmat pada manusia 
(Nurcholish Madjid dalam Nata 2003:5). 

Dalam Tafsir Jalalain disebut, biba'din lafasadat al-ardhi adalah 
kemenangan orang musyrik dan terbunuhnya kaum muslimin serta 
dihancurkannya masjid-masjid sehingga Allah menyalahkan 
sebagian kaum muslimin dan kaum musyrikin (Imam Jalalud-din As-
Suyhuti 1990:143). Tafsir ini menegaskan akan keadilan Allah atas 
kaum musyrikin dan kaum muslimin dengan pernyataan 
melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Ini berarti bahwa 
pluralisme adalah skenario Tuhan sebagai medium menjadikan 
manusia saling beroposisi secara sehat sehingga pada gilirannya 
keadilan bisa berdiri di atas kemurahan Allah. 

Dalam pandangan Budhi Munawar Rahman, kata pluralisme 
tidak bisa dipahami sebagai masyarakat sebagai kemajemukan dari 
suku, agama, dan lain-lain yang justru hanya menggambarkan kesan 
fragmentasi. Pluralisme tidak boleh dipahami sekedar kebaikan 
negatif (negative good) yang dilihat kegunaannya untuk 
menyingkirkan fanatisme. Namun pluralisme harus dipahami 
sebagai pertalian sejati keragaman dalam ikatan keadaban (Budhi 
Munawar Rahman 2004:31). 

Ikatan keadaban ini didefinisikan secara substantif sebagai 
fitrah atas manusia yang memiliki karakteristik makhluk sempurna 
yang akomodatif dan komitmen terhadap kebenaran serta 
merindukan kedamaian hakiki. Bagi tatanan kehidupan global yang 
diwarnai kenyataan akan pluralisme  budaya, ekonomi, sosial, etnik 
dan pluralisme agama, kedaan ini menjadi sebuah persoalan besar 
yang rentan konflik. Menurut Junaidi Idrus, salah satu masalah besar 
hingga saat ini yang membawa perdebatan adalah menyangkut 
masalah keselamatan (Junaidi Idrus 2004:112). Keselamatan yang 
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dimaksud adalah keselamatan di hari kemudian mengingat dunia ini 
terdiri banyak agama yang masing-masing penganutnya 
mendefinisikan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui 
institusi agamanya.  

Kompleksitas tentang keselamatan oleh Fazlur Rahman 
dijelaskan, bahwa secara tradisional sistem agama menuntut 
ketaatan mutlak dan menegaskan sejarah keselamatan eksklusif. 
Penegasan akan kebenaran keselamatan eksklusif ini dipandang 
wajar sebagai sarana bagi suatu kelompok untuk menunjukkan 
identitas dalam rangka menghadapi klaim kebenaran mutlak dari 
pihak lain (Fazlur Rahman, dkk 2002:2). Tentang keselamatan 
eksklusif ini Nurcholis Madjid berkomentar, bagi seorang muslim 
yang meyakini sepenuhnya kebenaran Islam sebagai way of life maka 
akan mempertahankan diri dan melawan ekspansi agama atas lain, 
demikian sebaliknya. Padahal kebenaran mutlak adalah milik Allah 
sendiri, dan tujuan akhir hidup manusia adalah kebenaran akhir 
(ultimate  truth) yaitu Tuhan itu sendiri. Hal itu berarti tidak seorang 
pun manusia berhak mengklaim kebenaran insani sebagai suatu 
kebenaran mutlak. Karena menyadari kerelatifan manusia, maka 
setiap manusia harus bersedia lapang dada menerima dan 
mendengarkan kebenaran orang lain. Dengan demikian, terjadilah 
proses kemajuan yang terus-menerus dalam kehidupan sesuai 
dengan fitrah (kejadian asal yang suci) manusia itu sendiri, dan 
sejalan dengan wataknya yang hanif (mencari dan merindukan 
kebenaran) (Nurcholish Madjid 1987:174).  

Namun dalam Islam, konsep pluralisme agama tidak boleh 
disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi 
bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau nilai-nilai 
ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir individu 
atau masyarakat sebagai konsekuensi dari pesan relativisme agama, 
apapun dinyatakan benar. Pandangan seperti ini bukan berarti ingin 
menyepadakan agama-agama karena betapapun setiap agama 
memiliki kesamaan pada tujuan yaitu beriman kepada Allah sebagai 
Tuhan yang satu.  Pada akhirnya konsep pluralisme agama bisa 
disimpulkan sebagai sikap menghargai, mengakui, keterbukaan dan 
berani menanggung konsekuensi kebenaran bukan milik kelompok 
dalam rangka merajut kerukunan umat beragama.   

Sesungguhnya pluralisme telah menjadi kesadaran agama-
agama sejak awal. Agama umumnya muncul dalam lingkungan yang 
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majemuk dan membentuk eksistensi diri dalam menanggapi 
pluralisme itu. Namun agaknya setiap umat beragama tidaklah 
monolitik dan cenderung menanggapi berbeda karena proses 
penafsiran yang berbeda pula sehingga mengakibatkan terbagi dua 
varian yang saling berhadapan.   

Abdul Muqsith Al-Ghazali menyebut dua varian itu adalah; 
pertama, kelompok yang menolak secara mutlak gagasan pluralisme 
agama (eksklusivis) dengan menggunakan standar penilaian yang 
dibuatnya sendiri untuk menghakimi orang lain. Secara teologis, 
mereka beranggapan bahwa agamanyalah paling otentik berasal dari 
Tuhan, sementara agama lain tidak lebih dari sebuah konstruksi 
manusia atau mungkin berasal dari Tuhan tapi mengalami 
perombakan dan pemalsuan umatnya sendiri. Dalam hal ini Hasbie 
As-Shiddieqy menyatakan ‘Islam’ memiliki arti sebagai tunduk, patuh 
berserah diri, damai, mengesakan Allah, dan berlaku adil dalam 
semua masalah, walaupun cara ibadah berbeda satu sama lain. 
Sedangkan kata ‘din’ dalam bahasa Arab bermakna pembalasan, taat 
tunduk, dan menyerah, serta melaksanakan kumpulan aturan-
aturan manusia (Hasbie As-Shiddieqy t.t.:549–50). Dengan 
pernyataan tersebut, Islam  merupakan syariat yang sudah final yang 
menyempurnakan syari'at nabi-nabi terdahulu. Konsekuensi dari 
ayat itu meneguhkan bahwa agama selain Islam semenjak 
pewahyuan nabi Muhammad dianggap batal karena proses sejarah 
agama samawi seperti Yahudi dan Kristen telah banyak mengalami 
pemalsuan-pemalsuan.  

Kedua, kelompok yang menerima pluralisme sebagai kenyataan 
dengan berpandangan bahwa agama semua nabi adalah satu dan 
cukup jelas bahwa yang membedakan ajaran masing-masing adalah 
dimensi yang bersifat teknis-operasional bukan yang substansial-
esensial seperti tentang mekanisme atau cara peribadatan dan 
sebagainya. Mereka bersandar kepada ungkapan dalam Al-Qur’an 
dalam Surat Al-Baqarah [2]: 256, yang menyatakan; “Tidak ada 
paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa 
yang ingkar kepada Thaghut [162] dan beriman kepada Allah, Maka 
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat 
yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui.” Ayat ini turun berkenaan seorang kaum Anshor 
dipaksa masuk Islam, tetapi Allah berkendak lain dengan 
memberikan penjelasan kata ‘Qad tabayyana al-rusydu’ yang berarti 
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ada keterangan/bukti jelas tentang kebenaran dan kekafiran (Imam 
Jalalud-din As-Suyhuti 1990:146). Allah sudah menurunkan wahyu 
yang memuat konsekuensi manusia bebas memilih keyakinannya 
dan kalimat ‘tidak  ada paksaan dalam untuk (memasuki) agama 
Islam’ ini adalah bentuk pengakuan HAM dalam Islam adalah salah 
satu apresiasi terhadap pluralitas dan merupakan bentuk toleransi 
dengan memberikan hak kepada siapa saja bebas memeluk 
keyakinanya. 

Berangkat dari dua varian di atas maka posisi Islam dan Ahli 
Kitab (Yahudi dan Kristen) sama-sama mendapat legitimasi Al-
Qur'an meski nuansa penafsiran umat Islam terhadap ayat di atas 
berbeda. Hal itu sah mengingat ketiga agama itu hadir dalam ruang 
dan waktu yang berbeda. 

Konsep Islam tentang Ahli Kitab bisa dipahami sebagai 
petunjuk tentang kesinambungan tradisi agama Ibrahim. Konsep 
Ahli kitab menurut Islam adalah suatu konsep yang memberi 
pengakuan tertentu pada penganut keyakinan di luar Islam yang 
memiliki kitab suci. Sikap ini tidak dimaksudkan memandang semua 
agama sebagai sama, tapi lebih dimaksudkan sebagai memberi 
pengakuan pada hak masing-masing dengan kebebasan 
menjalankan agamanya (Mun’im Sirry (ed.) 2004:42–43). Menurut 
Farid Essack, ada sejumlah petunjuk dalam Al-Qur’an yang 
menunjukkan tentang legitimasi kaum non-Islam ini, yaitu;  

1) Ahli Kitab sebagai penerima wahyu diakui sebagai bagian 
dari komunitas dengan bersandar pada Al-Qur’an pada 
Surat Al-Mu’minun: 52 yang menyatakan; “Sesungguhnya 
(agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama 
yang satu[1006], dan aku adalah Tuhanmu, Maka 
bertakwalah kepada-Ku.” (Departemen Agama RI 
2010:345) Bahwa Allah Swt. memberi petunjuk bawa 
agama yang hak adalah satu (tauhid). Tetapi Allah 
menyuruh rasul-Nya untuk membiarkan keyakinan 
berbagai agama hingga suatu waktu (Ahamad Musthofa al-
Maraghi 1993:51–52);  

2) Dalam dua bidang sosial penting yakni makanan dan 
perkawinanan dijelaskan, makanan golongan Ahli Kitab 
adalah sah/halal bagi kaum Muslimin. Demikian juga laki-
laki Muslim diperkenankan mengawini kaum perempuan 
dari Ahli Kitab yang suci. Termaktub dalam QS Al-Maidah 
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[5]: 5 yang menyatakan; “Pada hari ini Dihalalkan bagimu 
yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang 
diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal 
(pula) bagi mereka. (Dan Dihalalkan mangawini) wanita 
yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita 
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab 
sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 
berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 
Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di 
hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” 

3)  Dalam bidang hukum agama, norma dan peraturan kaum 
Yahudi dan Nasrani diakui. Allah menyatakan dalam QS Al-
Maidah [5]: 47, yang menyatakan: “Dan hendaklah orang-
orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.‘ Bahwa, 
Ahlu Injil’ adalah umat Nabi Isa, dan oleh Hasbie Ash-
Shiddieqy dikatakan, Allah memerintahkan Ahlu Injil 
untuk menghukumi sesuatu dengan hukum yang 
terkandung dalam Injil dan mengamalkannya dan Allah 
mengancam orang Nasrani yang mengubah Injil (Hasbie 
As-Shiddieqy t.t.:1089–90).  

Penjelasan di ats di atas menegaskan bahwa pengakuan dan 
penghargaan terhadap pluralisme tidak saja dari segi penerimaan 
saja, melainkan kehidupan spiritualitas menyangkut keselamatan 
dalam bermasyarakat, beragama, dan bernegara.  

Konsep Ahli Kitab di atas mengandaikan dampak positif pada 
kemajuan budaya dan peradaban Islam dengan cara membuka 
peluang munculnya kosmopolitanisme dan tata masyarakat yang 
terbuka dan toleran (Mun’im Sirry (ed), 2004: 43). Dari pendapat ini 
sudah jelas Islam mengakui pluralisme dimana para pemeluk agama 
bisa hidup berdampingan.Terlebih pada dasarnya manusia tidak 
dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam 
kehidupannya. Dalam hal ini Al-Qur’an merupakan sumber dan 
fondasi pluralisme yang autentik dengan adanya ayat-ayatnya di 
dalamnya yang mengakui perbedaan.   
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Kesenjangan dan konflik psikologis dan teologis antara umat 
beragama tidak boleh berlangsung. Hal itu perlu mengingat 
konsekuensi era globalisasi, dimana perjumpaan antar bangsa dan 
agama semakin intens dan sifatnya kompleks serta majemuk 
sehingga menjadikannya rentan konflik. Hans Kung seperti dikutip 
Muhammad Ali mengingatkan, tidak ada perdamaian sesama 
manusia tanpa ada perdamaian antar agama dan tidak ada 
perdamaian antar agama tanpa ada dialog antar agama, dan tidak 
ada dialog antar agama tanpa penelusuran dasar-dasar agama 
(Muhammad Ali 2003:12). 

Pernyataan Kung ini perlu diapresiasi mengingat teologi umat 
beragama masih diinterpretasikan secara eksklusif dan vulgar yang 
sewaktu-waktu bisa meledakkan konstruksi sosial yang sudah 
mapan. Jika ditelusuri terdapat beberapa hal terbentuknya nalar 
eksklusif, yaitu: 1) Pendewaan agama; manusia sering terjerumus 
untuk mendewakan agama, 2) Umat beragama sering terjebak untuk 
lebih dekat pada saudara “seagama” dan menomorduakan 
persahabatan rekan dari agama lain. Hal ini berakibat kekurang-
obyektifan dalam memandang apa yang ada diluar diri sendiri, maka 
kemudian lahirlah sikap primordialisme sempit, dan 3) Monopoli 
kebenaran; banyak agama atau bahkan seluruh agama mengajarkan 
kebenaran absolut bagi pemeluknya. Memberikan doktrin-doktrin 
ke absolutan kebenaran agama memang suatu kewajaran dan 
sebuah kebebasan. Namun kewajaran itu akan menjadi 
ketidakwajaran, bila tanpa diiringi dengan anjuran penelitian dan 
pencarian argumen logis atas doktrin yang disampaikan, di samping 
juga anjuran untuk menghargai doktrin orang lain (Tarmidzi Taher 
2003:44). 

Berangkat dari cita-cita menuju kesetaraan itu maka menurut 
penulis akan terwujud sebuah teologi humanis sehingga basis teologi 
pluralisme bagi perdamaian umat beragama bisa terwujud dengan 
tanpa prasangka. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa mendorong 
terciptanya basis teologi bagi perdamaian agama untuk cita-cita 
pluralisme, yaitu: a) Prinsip kebebasan beragama yang menyatakan 
tidak ada paksaan dalam agama. Segala bentuk pemaksaan agama 
justru melahirkan iman yang tidak sejati/tidak sah: b) Prinsip 
toleransi (tasamuh), yaitu setiap individu beriman tidak bisa tidak 
kecuali setidaknya membiarkan penganut agama lain menyatakan 
dan menerapkan keimanannya (toleransi pasif), atau membantunya 
dalam keimanannya itu; c) Prinsip aksiologis, yaitu bahwa tujuan 
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hidup bagi tiap penganut keyakinan (agama/spiritualitas) adalah 
membawa kebaikan, mencegah kemungkaran, dan meyakini Zat 
Maha Tinggi, yang bisa menjadi rujukan permanen bagi tiap 
hubungan antar agama dan keyakinan, dan: d) Prinsip kompetisi 
dalam kebaikan. Tiap umat beragama berhak sekaligus wajib untuk 
bersaing secara sehat dan jujur untuk mengembangkan 
keyakinannya.(Muhammad Ali 2003:15) Sejalan dengan prinsip-
prinsip, salah satu dimensi dari tujuan pendidikan Islam adalah 
perbedaan individu, walaupun ada persamaannya tetapi dalam 
kenyataannya menunjukkan bahwa manusia sebagai individu secara 
fitrah memiliki perbedaan, selain perbedaan tersebut juga terdapat 
perbedaan kadar yang dimiliki masing-masing individu. Jadi secara 
fitrah manusia memiliki perbedaan individu (Jalaluddin 2001:95). 

Untuk slanjutnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam yang 
berhubungan dengan pluralitas keagamaan maka tujuan dan 
pelaksanaan PAI harus diarahkan pada upaya pengembangan 
potensi peserta didik untuk membangun sikap menghormati 
perbedaan sesuai dengan kemampuannya dengan menumbuhkan 
dan menghadirkan sikap toleransi di tengah kemajemukan 
(pluralitas) manusia yang berbeda karakter, sikap, aliran/madzhab, 
suku, agama dan lain-lain. 

Pemikiran di atas itu juga disandarkan terhadap tujuan utama 
yang diinginkan dari penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang 
ditujuakn untuk menghasilkan manusia yang selalu berupaya 
menyempurnakan iman, takwa dan akhlak serta menjadi manusia 
yang selalu aktif dalam membangun peradaban dan harmonisai 
kehidupan. Selain ini hasil dari penyelenggaraan PAI juga 
diharapakan akan menelorkan sosok-sosok yang tangguh dalam 
menghadapi segala macam tantangan dan responsif dalam 
menghadapi pelbagai perubahan kehidupan. Semua harapan itu akan 
dapat diwujudkan jika penyelenggaraan PAI dilaksanakan dengan 
berdasar estándar komptensi dan kompetensi dasar dengan 
melibatkan dukungan daru semua lapisan masyarakat. 

Kita berkeyakinan dengan pendidikan pluralisme akan 
meneguhkan interaksi sosial yang sehat sebagai manifestasi 
menegakkan perdamaian, karena bagaimanapun berkehidupan 
sosial merupakan amanat Tuhan bagi manusia, sekalipun proses 
interaksi itu harus bersinggungan dengan realitas perbedaan ras, 
suku, agama maupun budaya. Dengan pendidikan pluralisme 
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persemaian benih toleransi, empati, simpati kesetia-kawanan sosial 
menjadi cita-cita luhur bagi masyarakat beragama agar tercipta 
paradigma umat yang sejuk, moderat, dan egaliter. Melalui 
pendidikan pluralisme tercipta paradigma berpikir terbuka bagi 
penafsiran yang beranekaragam. 

Mengenai hubungan antara pluralism agama dan pendidikan, 
termasuk di dalamnya Pendidikan Agama Islam, beberapa pakar 
telah memberikan pendapatnya. Di antaranya Syamsul Ma’arif yang 
mengutip Franz Magnez Suseno, yang menyatakan bahwa 
pendidikan pluralisme adalah suatu  pendidikan yang 
mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang 
semakin luas, mampu melintasi batas kelompok etnis atau tradisi 
budaya dan agama kita sehingga kita mampu melihat 
“kemanusiaan” sebagai sebuah keluaraga yang memiliki baik 
perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Inilah pendidikan akan nilai 
dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan dan solidaritas 
(Syamsul Ma’arif 2007:84). 

Masih menurut Syamsul Ma’arif, tujuan pendidikan pluralisme 
sendiri adalah bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan 
apalagi keseragaman, karena ini adalah sesuatu yang absurd dan 
mengkhianati tradisi agama suatu agama. Dalam hal ini yang dicari 
adalah mendapatkan titik pertemuan yang dimungkinkan secara 
teologis oleh masing-masing agama. Setiap agama memiliki sisi ideal 
secara filosofis dan teologis, dan inilah yang dibanggakan penganut 
agama serta yang akan menjadikan mereka bertahan jika mereka 
mulai mencari dasar rasional atas keimanan mereka. 

Jelasnya, landasan filosofis pelaksanaan pendidikan pluralisme 
di Indonesia harus di dasarkan pada pemahaman adanya fenomena 
bahwa “satu Tuhan, banyak  agama” merupakan fakta dan realitas 
yang dihadapi manusia sekarang. Maka manusia Indonesia, 
sekarang harus didorong menuju kesadaran bahwa pluralisme 
memang sejatinya fitrah manusia (Syamsul Ma’arif 2007:86–87). 

Pandangan tentang manusia memiliki akar-akarnya dalam 
setiap segi ajaran Islam. Bahkan Islam itu sendiri adalah agama 
kemanusiaan, dalam arti ajarannya sejalan dengan kecenderungan 
alami manusia menurut fitrahnya yang abadi (perennial). Karena itu 
seruan untuk menerima agama yang benar dikaitkan dengan fitrah 
itu. Salah satu fitrah Allah yang perennial itu ialah bahwa manusia 
akan tetap berbeda sepanjang masa (Nurcholis Madjid 2000:24). 
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Pluralisme menyatakan adanya ruang perbedaaan yang absah 
sebagai salah satu bukti dalam sejarah yang menjadi unsur dinamika 
umat. Dengan kata lain, adanya pluralisme yang meniscayakan ruang 
untuk berbeda bisa menjadi dasar bagi konsep persaudaraan, 
sehingga pluralitas tidak menjadi azab melainkan persemaian 
rahmat dari Tuhan.  

Dalam masyarakat yang pluralistik kecenderungan berseminya 
kecurigaan terhadap kelompok lain membawa ekses besar bagi 
kelangsungan kehidupan beragama. Hingga saat ini dapat diketahui 
berbagai problem dalam masyarakat yang pluralistik antara lain: 1) 
Solidaritas buta, yaitu sikap yang muncul karena keakraban dalam 
kelompok cukup kuat, selain itu kelompok sangat berarti bagi 
individu untuk menemukan rasa aman dari segala aspek hidupnya. 
Karena itu setiap individu selalu setia membela kelompoknya 
dengan cara apapun, 2) Sikap etnosentrisme, sikap yang selalu 
mengutamakan kelompoknya sendiri. Kelompok sendiri diyakini 
selalu lebih baik dari kelompok lain, 3) Sikap partikularistik, sikap 
yang membuat orang selalu memperhatikan serta mengutamakan 
orang yang mempunyai hubungan khusus dengannya. Pergaulannya 
terbatas hanya pada yang beragama, suku, dan daerah yang sama, 4) 
Sikap eksklusif, yaitu sikap yang memisahkan diri dari orang dan 
kelompok lain, dan 5) Dikotomi minoritas dan mayoritas, yang sering 
kali kelompok mayoritas melakukan diskriminasi terhadap 
minoritas.  

Dalam pandangan Paul Nganggung, pendidikan (utamanya 
Pendidikan Agama, -penyusun) mempunyai banyak keunggulan yang 
bisa diberdayakan untuk membantu mengurangi masalah yang 
timbul dalam masyarakat pluralistik itu di antaranya (P. Paul 
Ngganggung dalam Th. Sumartana 2001:263):  

1. Peran lembaga pendidikan yaitu mengembangkan sikap 
rasional yang mandiri. Sikap ini sudah dengan sendirinya 
melekat pada proses belajar mengajar. Kepada siswa harus 
lebih banyak diberi kesempatan untuk mencari, 
menemukan, serta mengolah sendiri. Sikap membeo 
hendaknya dihindarkan dari sistem pendidikan.  

2. Sikap etnosentris sering melahirkan sikap-sikap seperti 
prasangka, curiga, stereotip dan sebagainya. Menghadapi 
sikap seperti itu, lembaga pendidikan hendaknya 
mengembangkan pendidikan sikap saling memahami, 
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mengenal, mengerti, dan membiasakan dialog. Di sekolah 
mestinya diciptakan kesempatan dan suasana bergaul 
secara terbuka dengan siapa saja. Pergaulan lintas agama, 
suku, dan status harus dibangun dan dikembangkan.  

3. Interaksi dalam masyarakat majemuk sering diwarnai pola 
yang partikularis. Kecenderungan pilihan patner interaksi 
adalah orang yang sesuku, seagama, sedaerah, dan 
sebagainya. Institusi sekolah diharapkan mengembangkan 
sikap universalitas.  

4. Dalam pergaulan kelompok dalam masyarakat pluralistik 
sering terjadi mencampur-baurkan persoalan sehinga 
masalah menjadi kompleks dan sulit diselesaikan. Dalam 
kedaan ini lembaga pendidikan bisa membantu 
mengatasinya dengan melatih dan membiasakan siswa 
untuk secara khusus menghadapi masalah. Sesuatu 
masalah hendaknya dipisahkan dari masalah lainnya.  

Berangkat dari peran lembaga seperti di atas, proses 
pembelajaran di sekolah pun harus mendukung persemaian benih 
pluralisme. Dengan kata lain, metode yang diterapkan dalam 
pendidikan pluralisme adalah dengan menggunakan ”model 
komunikatif” dengan menjadikan aspek perbedaan sebagai titik 
tekan. Metode dialog ini sangat efektif, apalagi dalam proses belajar 
mengajar yang sifatnya perbandingan agama dan budaya. Sebab 
dengan dialog memungkinkan setiap komunitas yang notabenenya 
memiliki latar belakang berbeda agama dapat mengemukakan 
pendapat secara argumentataif. Dalam proses inilah diharapkan 
nantinya memungkinkan adanya sikap saling mengenal tradisi 
agama yang dipeluk oleh masing-masing siswa. Sehingga klaim 
kebenaran dan klaim keselamatan bisa diminimalkan bahkan 
dihilangkan (Syamsul Ma’arif 2007:88). 

Metode seperti inilah yang membentuk peserta didik menjadi 
obyektif dalam menilai perbedaan karena lahirnya sikap kelapangan 
dan keterbukaan dalam menampung keanekaragaman. Sebagai 
hasilnya pribadi siswa menjadi ramah, santun, dewasa, mampu 
mengahargai dan menghormati perbedaan. Dengan model seperti 
ini, pendidikan pluralisme bukan angan-angan belaka dan pada 
akhirnya pesaudaran sejati dalam ikatan kebangsaan bisa terwujud. 

Dalam hubungan antara proses pendidikan dan pluralism 
agama ini hal lain yang juga semestinya mendapat perhatian adalah 
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tentang kurikulum yang menjadi unsur terpenting dalam proses 
belajar mengajar. Berhasil tidaknya suatu tujuan pendidikan 
tergantung pada kurikulum dan metode yang dipersiapkan. Tidak 
relevannya kurikulum dan metode yang dikembangkan di suatu 
sekolah dengan realitas kehidupan yang di alami siswa, 
menyebabkan siswa teralienasi dari lingkungannya alias tidak peka 
terhadap perkembangan yang terjadi disekitarnya.  

Karena masyarakat Indonesia majemuk, maka kurikulum yang 
ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses demokratis, 
pluralis, dan menekankan penghayatan hidup serta refeleksi untuk 
menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya 
pandai juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana 
demokratis satu dengan yang lain, dan menghormati orang lain 
(Syamsul Ma’arif 1995:99). 

Sehubungan dengan itu maka seyogyanya sekolah 
menggunakan kurikulum terintegrasi dalam implementasi 
pembelajarannya. Kurikulum ini meniadakan batas antara berbagai 
mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit 
atau keseluruhan. Dalam hal ini yang terpenting bukan bentuk 
kurikulum namun juga tujuan.  

Pribadi yang intergrated selalu hidup dalam kondisi harmoni 
terhadap lingkungannya. Perangainya harmonis dan tidak terbentur 
pada situasi-situasi yang dihadapi dalam hidupnya, artinya apa yang 
diberikan di sekolah  disesuaikan dengan kehidupan di luar 
sekolahnya (DS. Nasution 1995:195–96). 

Dengan kurikulum yang terintegrasi, maka di sekolah para 
siswa belajar bekerjasama dengan temannya agar memiliki 
ketrampilan berinteraksi sosial. Kurikulum ini memberikan 
kontribusi agar siswa mandiri, karena tujuannya adalah melatih 
siswa memecahkan masalah dan bertanggungjawab. 

D. Infrastruktur Moderasi dalam Pendidikan Islam di 

Kementerian Agama 

Kementerian Agama merupakan mesin organisasi yang paling 
efektif melakukan diseminasi Islam inklusif yang merupakan 
karakter moderasi beragama di Tanah Air. Kementerian ini 
mempunyai organisasi di bawahnya yang sangat lengkap dan 
menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Organisasi-organisasi atau 
Lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama ini merupakan 
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infrastruktur yang sangat efektif untuk mendiseminasikan 
paradigma moderasi beragama. Lembaga di bawah kementerian 
yang bisa dijadikan dijadikan media pengembangan paradigma 
moderasi beragama dalam pendidikan Islam adalah: 

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Direktorat Jenderal ini menyelenggarakan fungsi: a) 
Perumusan kebijakan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, 
pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi 
keagamaan Islam; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan 
madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan 
pendidikan tinggi keagamaan Islam; c) Pelaksanaan pembinaan 
penyelenggaraan pendidikan madrasah, diniyah, pondok pesantren, 
pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam; d) 
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan 
madrasah, diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan 
pendidikan tinggi keagamaan Islam;  e) Pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan madrasah, diniyah, 
pondok pesantren, pendidikan agama Islam, dan pendidikan tinggi 
keagamaan Islam; f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam; dan g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Menteri. 

Di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, selain ada satu 
secretariat, ada lima direktorat, yaitu: a) Direktorat Kurikulum, 
Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b) Direktorat Guru 
dan Tenaga Kependidikan Madrasah; c) Direktorat Pendidikan 
Tinggi Keagamaan Islam; d) Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan 
e) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 

2. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan 

Kesiswaan Madrasah 

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan 
Madrasah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan 
evaluasi, serta pengawasan di bidang kurikulum, sarana, 
kelembagaan, dan kesiswaan madrasah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
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Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan 
Madrasah menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan di 
bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, 
kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan Raudlatul Athfal 
dan Madrasah; 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, 
kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan Raudlatul Athfal 
dan Madrasah; 3) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta 
didik Raudlatul Athfal dan Madrasah; 4) fasilitasi sarana dan 
prasarana serta pendanaan pendidikan Raudlatul Athfal dan 
Madrasah; 5) fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan 
Raudlatul Athfal dan Madrasah; 6) penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja 
sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola 
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; 7) pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, 
sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola 
pendidikan Raudlatul Athfal dan Madrasah; 8) pelaksanaan evaluasi 
dan laporan di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana 
dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan 
Raudlatul Athfal dan Madrasah; dan 9) pelaksanaan administrasi 
direktorat. 

Susunan organisasi Direktorat Kurikulum, Sarana, 
Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah terdiri atas: 1) 
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi; 2) Subdirektorat Sarana dan 
Prasarana; 3) Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama; 4) 
Subdirektorat Kesiswaan; 5) Subbagian Tata Usaha; dan 6) 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, fasilitasi penjaminan 
mutu, evaluasi, dan pengawasan pengembangan kualifikasi, 
kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan Raudlatul 
Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah 
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 
menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang 
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan 
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan; 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan 
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan; 3)Penyusunan rencana kebutuhan guru dan tenaga 
kependidikan serta pengendalian formasi guru dan tenaga 
kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; 4) 
Penilaian kinerja dan pengembangan karir guru dan tenaga 
kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) 
Pemindahan guru dan tenaga kependidikan pada Raudlatul Athfal, 
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah 
Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; 6) Peningkatan kesejahteraan 
serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga 
kependidikan pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; 8) 
Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pengembangan 
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan tenaga 
kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; 9) 
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan 
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan; 10) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan 
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan; 10) Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang 
pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dan 
tenaga kependidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah 
Kejuruan; 11) Fasilitasi penilaian angka kredit fungsional guru dan 
pengawas; dan 12) Pelaksanaan administrasi direktorat. 
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Susunan organisasi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 
Madrasah terdiri atas: 1) Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga 
Kependidikan Raudlatul Athfal; 2) Subdirektorat Bina Guru dan 
Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah 
Tsanawiyah; 3) Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan 
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan; 4) Subbagian Tata 
Usaha; dan 5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang 
pendidikan tinggi keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 
menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan di bidang 
akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, 
kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam; 2) Koordinasi 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik, ketenagaan, sarana 
dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi 
keagamaan Islam; 3) Peningkatan kualitas pendidikan karakter 
mahasiswa; 4) Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan 
pendidikan tinggi keagamaan Islam; 5) Penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan 
prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan 
Islam; 6) Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi 
keagamaan Islam; 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, 
kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan 
Islam; 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang akademik, 
ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan 
dan kerja sama penelitian pengabdian pada masyarakat pada 
pendidikan tinggi keagamaan Islam; 9) Fasilitasi penilaian angka 
kredit fungsional dosen; 10) Pelaksanaan administrasi direktorat. 
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Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas: 1) 
Subdirektorat Pengembangan Akademik; 2) Subdirektorat 
Ketenagaan; 3) Subdirektorat Sarana, Prasarana dan 
Kemahasiswaan; 4) Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama; 5) 
Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 6) 
Subbagian Tata Usaha; dan 7). Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Direktorat Pendidikan Agama Islam 

Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, 
bimbingan teknis, evaluasi, fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu, 
dan pengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah 
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), 
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) 
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta perguruan tinggi 
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: 
1) Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana 
dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam; 
2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, 
peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama 
pendidikan agama Islam; 3) Peningkatan kualitas pendidikan agama 
Islam yang berkarakter peserta didik; 5) Fasilitasi sarana dan 
prasarana serta pendanaan pendidikan agama Islam; 6) Fasilitasi 
pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan agama Islam; 7) 
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan 
kerja sama pendidikan agama Islam; 8) Pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan 
prasarana, pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama Islam; 9) 
Pelaksanaan evaluasidan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, 
sarana dan prasarana, pendanaan, dan kerja sama pendidikan agama 
Islam; 10) Fasilitasi penilaian angka kredit fungsional guru dan 
pengawas; dan 11) Pelaksanaan administrasi direktorat. 

Direktorat Pendidikan Agama Islam terdiri atas: 1) 
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK; 2) 
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB; 3) 



MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM 
 

165 

Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB; 4) 
Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMALB dan SMK; 
5) Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi 
Umum; 6) Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

6. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan 
pengawasan pendidikan diniyah dan pondok pesantren sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Adapun tugas Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren adalah: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan 
pengawasan pendidikan diniyah dan pondok pesantren sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang 
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, 
kelembagaan dan kerja sama pendidikan diniyah dan pondok 
pesantren; 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, 
kelembagaan dan kerja sama pendidikan diniyah dan pondok 
pesantren; 3) eningkatan kualitas pendidikan karakter santri 
pendidikan diniyah dan pondok pesantren; 4) Fasilitasi sarana dan 
prasarana serta pendanaan pendidikan diniyah dan pondok 
pesantren; 5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, 
kelembagaan dan kerja sama pendidikan diniyah dan pondok 
pesantren; 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, 
kelembagaan dan kerja sama pendidikan diniyah dan pondok 
pesantren; 7) Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, 
ketenagaan, kesantrian, sarana dan prasarana, kelembagaan dan 
kerja sama pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan 8) 
Pelaksanaan administrasi direktorat. 

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren terdiri atas: 1) Subdirektorat Pendidikan Madrasah 
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Diniyah Takmiliyah; 2) Subdirektorat Pendidikan Diniyah dan Mahad 
Aly; 3) Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan; 4) Subdirektorat 
Pendidikan Pesantren; 5) Subdirektorat Pendidikan Alquran; 6) 
Subbagian Tata Usaha; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional. 

E. Manifestasi Moderasi Beragama 

Kementerian Agama melalui Direktorat jenderal Pendidikan 
Islam telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi 
Moderasi Beagama melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Nomor. 2431 Tahun 2018. Tujuan dari Pokja  ini untuk 
melakukan langkah-langkah strategis mewujudkan agar lembaga-
lembaga pendidikan Islam tidak terpapar radikalisme dan 
intoleransi. Pokja ini juga banyak menindaklanjuti kesepakatan-
kesepakatan (Memorandum of Understanding) yang telah 
ditandatangani oleh tiga Kementerian/Lembaga pada tanggal 19 Juni 
2018, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 
dengan nomor surat Kemendikbud 73/VII//NK/2018, Kemenag 7 
Tahun 2018, dan BNPT HK.02.00/11/2018. 

Dalam suatu pertemuan tindak lanjut yang melibatkan antara 
Kementerian u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan BNPT 
mengenai pemulihan korban, Rohmat Mulyana atas nama Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam menyampaikan kebijakan dan program 
yang tengah dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Islam ini yakni 
pentingnya mendiseminasikan dan mengautkan moderasi beragama. 
Di antaranya dengan merancang regulasi, pembenahan kurikulum, 
pembinaan kesiswaan dan kemahasiswaan, perbukuan yang 
mengedepankan moderasi beragama. 

Sedangkan Nurturyanto, Kepala Seksi Pemulihan Korban 
Sarana dan Prasarana Direktorat Perlindungan BNPT mengatakan 
BNPT tengah melakukan pembinaan mantan narapidana teroris dan 
keluarganya. Ini dilakukan dengan wujud mendirikan pondok 
pesantren di Medan (Sumatera Utara) dan Lamongan (Jawa Timur). 
Sudah pasti keberadaan pesantren-pesantren itu butuh dukungan 
agar dapat berfungsi sebagai tempat dan wahana untuk upaya 
pemulihan para narapidana teroris. Agar keberadaan persantren 
tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan, perlu pelibatan 
Kementarian Agama. Karena itu pihak BNPT sangat memahami 
dengan baik terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kementerian 
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Agama untuk menangkal potensi radikalisme dan terorisme sehingga 
kerja sama kedua institusi itu memang sangat penting dan harus 
diintensifkan. 

Peningkatan koordinasi dan sinergi dari semua pihak yang 
terlibat adalah sangat penting agar program Moderasi Beragama 
pada Ditjen Pendidikan Islam bisa sejalan dengan apa yang juga 
dilakukan pihak BNPT. Terkait dengan bantuan sarana dan 
prasarana, disebutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak 
terkait. Sesuatu yang juga harus diwaspadai bahwa jangan sampai 
keberadaan pesantren-pesantren yang dibangun itu malah jadi 
tempat baru untuk menyuburkan faham para narapidana teroris itu. 
Untuk itu pihak BNPT dalam hal kurikulum pesantren binaan 
meminta pihak Kementerian Agama untuk turut serta melakukan 
pendampingan dan monitoring (Basori 2018). 

Ditjen Pendidikan Islam dinyatakan sepanjang 2018 telah 
melakukan beberapa program di antaranya merancang regulasi 
berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) Implementasi Moderasi 
Beragama dalam Pendidikan Islam. Pokja juga telah melakukan 
pendampingan untuk reviu kurikulum di lembaga pendidikan di 
bawah koordinasi Kementerian Agama agar isi kurikulumnya 
bermuatan kurikulum moderat. Untu mendukung dan memperkuat 
muatan kurikulum yang diinginkan itu maka pihak Pokja Moderasi 
Beragama juga melakukan penelitian tentang moderasi di 
lingkungan pondok pesantren, PTKI, madrasah, dan muatan 
Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum. 

Sejak tahun 2018, Pokja Moderasi Beragama selalu 
menyiapkan sejumlah upaya penguatan diseminasi moderasi 
beragama dengan menggunakan media mainstream hingga media 
sosial. Penguatan itu telah dan akan melibatkan kalangan milenial 
karena kelompok ini merupakan kelompok terbesar di lingkup 
binaan Ditjen Pendidikan Islam. Mereka ini mencakup para peserta 
didik madrasah, santri pesantren, mahasiswa perguruan tinggi 
keagamaan Islam (PTKI), dan siswa-siswi PAI di sekolah. 

Langkah dan gerak cepat ditempuh, karena berdasarkan hasil 
penelitian dari lembaga-lembaga yang concern dalam hal pentingnya 
moderasi beragama ini menyebut bahwa 19,4 persen aparatur sipil 
negara (ASN) telah terpapar radikalisme dan intoleran. Temuan ini 
sekaligus juga menjadi semacam alarm dan warning bagi lembaga 
yang berurusan langsung dengan fundamentalisme, radikalisme, 
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dam terorisme, termasuk di dalam pihak Kementerian Agama. 
Lembaga-lembaga itu dituntut untuk lebih serius dan lebih masif lagi 
dalam melakukan pembinaan.  Di lingkup Kementerian Agama,  hal 
yang telah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan dan  
melakukan pembekalan di lingkungan ASN Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam. Salah satu materinya dalah seruan kepada para 
ASN agar dalam bermedia sosial dilakukan secara sehat dan mereka 
diminta untuk mempunyai kepedulian dalam memberikan 
kontribusi narasi keberagamaan yang moderat, damai dan toleran. 

Kesadaran dalam bermedia sosial dengan konten-konten 
moderasi penting dilakukan terutama di kalangan generasi milenial. 
Hal demikian juga telah diinisiasi dan mulai tumbuh dengan baik 
terutama di lingkungan mahasiswa PTKI.  Dalam tahun 2018, 
Direktorat PTKI memperkuat program dan kegiatan Moderasi 
Beragama agar para mahasiswa menjadi agen dan duta moderasi. 
Program penguatan Moderasi Beragama di lingkup mahasiswa PTKI 
yang telah berjalan di antara revitalisasi kegiatan Pengenalan budaya 
akademik dan kemahasiswaan (PBAK) yang bermuatan moderasi 
beragama, pendidikan dan latihan kepemimpinan, supporting 
kegiatan moderasi melalui bantuan lembaga kemahasiswaan 
bermuatan moderasi, dan serangkaian deklarasi mahasiswa anti-
radikalisme di lingkup PTKI. 

Upaya-upaya di atas masih terus dimaksimalkan. Salah satu 
upaya maksimalisasi yang akan dilakukan aksi-aksi Pokja antara lain 
upaya dalam memperkuat counter wacana melalui media sosial, 
membuat video moderasi beragama, melakukan diskusi selapanan, 
perlunya polisi moderasi untuk efektivitas implementasi pada 
pendidikan Islam dan pembuatan quote-quote moderasi beragama 
oleh pejabat Eselon I dan II Ditjen Pendidikan Islam.  Pokja juga 
mengagendakan melakukan sharing dengan pelbagai pihak untuk 
efektivitas moderasi di lingkungan pendidikan Islam, di antaranya 
dengan seluruh ASN Ditjen Pendidikan Islam serta  kalangan media 
dan pemegang kebijakan lain. 

Maka dari itu, adalah sangat penting membekali muatan 
moderasi kepada para peserta didik baik di sekolah, madrasah 
maupun perguruan tinggi karena mereka kelak akan menjadi 
pemimpin bangsa. Kepada mereka diberikan pemahaman 
keagamaan yang damai, toleran, dan menghargai keragaman. Selain 
itu urgens juga untuk dilaksanakan upaya peningkatan mutu guru 
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PAI dengan salah satunya dengan penyelenggaraan Program 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama 
Islam (PPKB GPAI) (Jurnaliston 2018). 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga mengupayakan 
penerbitan –semacam--“buku induk” Moderasi Beragama. 
Keberadaan buku ini sangat penting karena bisa menjadi bahan 
panduan dalam mengimplementasikan program Moderasi Beragama 
sekaligus juga buku tersebut sebagai media untuk menjawab hal-hal 
yang fundamental terkait dengan Moderasi Beragama, misalnya 
pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan moderasi 
beragama, apa saja pokok-pokok agama, termasuk apa batasan 
tentang penodaan agama. 

Pembentukan Pokja Moderasi Beragama sangat mendukung 
proses pembangunan fondasi yang kuat tentang Moderasi Beragama 
di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam. Pokja mengoptimalkan 
perannya dalam melakukan sinergi dengan masing-masing 
direktorat dalam implementasi program moderasi beragama. Meski 
secara khusus Tim Pokja tak memiliki program, akan tetapi lembaga 
ini telah membuat road-map pengarusutamaan Moderasi Beragama 
dan hal ini telah dikoordinasikan pelaksanaannya dengan masing-
masing direktorat. 

Dalam menangani merebaknya paham dan gerakan radikalisme 
termasuk di lingkungan pendidikan tidak bisa dengan cara yang 
tunggal, misalkan pendekatan yang terlalu lembut (soft), tapi juga 
penting dilakukan penanganan dilakukan dengan tegas. 
Pertimbangannya, jangan sampai negara kalah dengan kelompok 
radikal ini. Terkait dengan misalnya penggunaan cadar di kalangan 
guru dan peserta didik, perlu diselesaikan dengan langkah yang 
bijak, saling menghargai dan tidak saling menyalahkan. 

Titik rawan para pendidik yang terindikasi radikal 
jdikhawatirkan berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal 
atau daerah 3T. Perlu ada langkah cepat memetakan potensi tersebut 
dengan perumusan instrumen penelitian (survei) Moderasi 
Beragama terhadap para pendidik, peserta didik, ustadz/guru 
mengaji, dan santri pondok pesantren serta elemen pendidikan Islam 
lainnya (Kontri 2018). 

Seluruh program-program yang diselenggarakan oleh Ditjen 
Pendidika Islam harus difokuskan pada upaya peningkatan mutu 
para pendidik dengan salah satunya melaksanakan Program 
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Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) berperspektif 
moderasi beragama. Program ini bisa memberikan pengaruh dalam 
sudut pandang beragama para pendidik dan menjadi langkah 
penyeleksian secara alamiah. 

*** 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkeinginan menjadikan 

penyelemggaraan Pendidikan Islam di Indonessia sebagai destinasi 
dunia. 

Setidaknya ada dua isu penting dalam penyelenggaraan 
pendidikan yang perlu dikuatkan dalam konteks mendorong 
pendidikan Islam Indonesia sebagai destinasi pendidikan Islam yaitu 
Moderasi Islam dan Integrasi Keilmuan. Kedua hal ini menjadi ciri 
dan sekaligus karakteristik pendidikan yang dikembangkan di 
Indonesia. 

Pertama, Moderasi Islam; pemahaman keislaman di Indonesia 
memiliki karakteristik yang khas. Pemahaman Islam yang 
berkembang dalam kultur dan masyarakat di Indonesia adalah 
pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan menjunjung tinggi 
perbedaan. Islam Indonesia senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, menghargai hak-hak asasi manusia, menghormati 
keragaman budaya dan masyarakat, mengidamkan kedamaian, 
keadilan, toleransi, dan sikap yang seimbang (tawazun). Di tengah 
pelbagai perbedaan dan keragaman sosio-kultural, agama, adat dan 
budaya, bahasa, dan lokalitas dalam ribuan pulau serta lainnya, 
Indonesia tetap kekar dalam bingkai persatuan dan kesatuan 
keindonesiaan.  

Dalam hal relasi antara Islam dan negara adalah dengan 
mengambil bentuk substansialistik dengan dasar Pancasila, tidak 
mengambil bentuk formalistik atau sekularistik, akan menjadikan 
kondisi Indonesia sangat produktif dalam mengusung nilai-nilai 
keislaman dalam konteks kebangsaan. Islam sebagai agama pada 
satu sisi dan negara pada sisi yang lain, keduanya saling menguatkan 
dan saling bersinergi. Keduanya dapat dibedakan, namun tidak dapat 
dipisahkan. Keberislaman warga negara Indonesia di antaranya 
adalah menunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Cinta terhadap 
tanah air merupakan bagian dari implementasi atau wujud 
keislamannya. Hal ini yang menjadikan Islam Indonesia memiliki 
karakternya yang khas. 
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Kedua, integrasi keilmuwan. Dalam studi agama dan ilmu 
pengetahuan, setidaknya ada empat relasi antara agama dan ilmu 
pengetahuan yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Seperti 
dinyatakan G. Ian Barbour, peneliti dunia bidang sains dan agama 
dalam buku When Science Meets Religion, 2000, disebutkan bahwa 
antara agama dan ilmu pengetahuan terkadang saling berkonflik, 
bertentangan dan tidak harmonis. Kebenaran agama diruntuhkan 
temuan sains. Ada kalanya, antara agama dan ilmu pengetahuan 
tidak memiliki hubungan apapun dimana dua hal itu berdiri di atas 
paradigmanya masing-masing. Namun meski antara keduanya 
independen, pada saat tertentu agama dan ilmu pengetahuan itu 
bersinggungan dan berdialektika. Untuk itu  antara agama dan ilmu 
pengetahuan menjadi terintegrasi, saling menguatkan dan 
memberikan afirmasi antara keduanya (Suwendy 2018). 

Dengan kerangka pemikiran dan wujud kongkret pada 
program-program yang disebutkan itu Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam merumuskan beberapa program untuk menjawab 
hal-hal yang mungkin saja menjadi kekurangan yang telah didesain 
dalam 2  tahun pertama yaitu program dan kegiatan Tahun 2018 dan 
program kegiata Tahun 2019. 

1. Kegiatan Tahun 2018  

Dalam kegiatan tahun 2018 dalam program Moderasi 
Beragama di lingkup penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di 
lingkungan Kementerian Agama RI telah melibatkan beberapa 
direktorat yaitu: 1) Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan 
Kesiswaan Madrasah 2) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, 
3) Direktorat Pendidikan Agama Islam, 4) Direktorat Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren, dan  5) Direktorat Perguruan Tinggi 
Agama Islam. 

a. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan 
Kesiswaan Madrasah 
Pada “Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan 

Kesiswaan Madrasah” telah dilakukan serangkaian kegiatan 
yang ditujukan untuk mendukung program Moderasi Beragama 
dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti; 1) Reviu 
Kurikulum Madrasah dalam Ketetapan Menteri Agama no. 165 
Tahun 2017. Reviu ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji 
implementasi kurikulum pendidikan agama di lingkungan 
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madrasah; 2) Penyusunan Instrumen Penyeleksian Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah Unggulan, dan 3)  
Reviu Buku Bahan Ajar pada Madrasah.  

Untuk kegiatan ketiga dilakukan untuk memeriksa dan 
mengantisipasi masuknya ajaran dan fahaam radikal atau 
narasai-narasi yang menyimpang yang dalam banyak kasus 
dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam buku-buku 
bahan ajar. 

Kemudian pada “Direktorat Guru dan Tenaga 
Kependidikan”, program dan kegiatan yang dilakukan adalah 
dengan menyelenggarakan kegiatan: 1) Program peningkatan 
wawasan keagamaan, 2) Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK), Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi 
Islam bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, dimana program ini 
dilaksanakan dengan dengan sasaran 100 guru yang dibagi 
dalam dua zona dengan masing-masing zona sebanyak 50 
orang, 3) Penyelenggaraan workshop Penyusunan Panduan 
Program GTK Madrasah. Kegiatan ini secara nomenklatur 
memang tidak berkaitan dengan program implementasi 
moderasi Islam. Namun, dalam pertemuan ini setidaknya 
sasaran program yang sebanyak 120 orang akan mendengar 
paparan tentang pentingnya moderasi dalam beragama dan 
berislam di wilayah Indonesia  
b. Direktorat Pendidikan Agama Islam 

Pada “Direktorat Pendidikan Agama Islam” 
diselenggarakan program  Kegiatan Bela Negara Dan 
Penguatan Moderasi Islam dengan materi;  

1) Temu Penguatan Kebangsaan dan Moderasi Islam 
Pertemuan di desain dengan menghadirkan para 

guru PAI dan Pengawas dalam sebuah forum yang untuk 
penanaman nilai-nilai kebangsaan. Tujuannya untuk 
memperkuat semangat bela negara yang berdasarkan 
pada -nilai keislaman. Adapun bentuk kegiatannya adalah 
pertemuan dan pengarahan bina bangsa dalam bentuk 
pengarahan atau pembekalan tentang pentingnya bela 
negara. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini 
adalah aparat TNI/Polri, Kementerian Agama, dan 
kalangan pendidik dan pengawas PAI. Sementara tahapan 
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kegiatannnya adalah 1) Pengayaan keilmuan dan 
wawasan keislaman terkait isu-isu krusial seperti 
khilafah, jihad, dan terorisme, dan 2) Aktifitas lapangan 
bela negara.   
2) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi atau Asosiasi 

Guru PAI 
Kegiatan ini diselenggarakan dengan menentukan 

mitra program yaitu perguruan tinggi terutama 
perguruan tinggi keagamaan Islam baik yang berstatus 
negeri maupun swasta. Unit yang dilibatkan adalah unit 
Lembaga penyelenggara program-program penelitian 
atau pengabdian atau organisasi sekelompok dosen atau 
organisasi profesi dalam perguruan tinggi tersebut. 
Perguruan tinggi terpilih untuk menyelenggarakan 
program-program pendampingan, pengayaan, atau 
sejenisnya dalam rangka penguatan nilai-nilai moderasi 
beragama.  

Bentuk kegiatan dalam program Kemitraan tersebut 
di antaranya; 1) Pengayaan Muatan Keagamaan Guru PAI. 
Tujuan pengayaan muatan keagamaan adalah untuk 
memberikan perspektif tambahan berkenaan dengan isu-
isu keagamaan seperti tema-tema mengenai Khilafah 
dalam Negara Bangsa, Mazhab dalam Islam, Jihad di 
zaman modern, Islam dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia 
dalam Islam, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam 
Ajaran Islam, dan lain-lain. Adapun pendekatan dari 
kegiata ini dilakukan dengan langkah-langkah 
memasukkan tema-tema tersebut dalam forum-forum 
pertemuan yang melibatkan para guru PAI yang 
diselenggarakan oleh Direktorat PAI dan kemitraan 
dengan AGPAI atau PTKI untuk melakukan 
pendampingan Guru PAI pada wilayah-wilayah tertentu. 
3) Sarasehan Nasional Penguatan Moderasi Islam bagi 

Guru 
Penyelenggaraan sarasehan ini melibatkan pendidik 

di semua jenjang pada Sekolah Umum dengan jumlah 450 
pendidik di wilayah Jakarta, Bekasi dan Depok. Tujuan 
dari sarasehan nasional ini adalah 1) Membekali peserta 
tentang moderasi beragama, 2) Membekali peserta 
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tentang pentingnya wawasan tolerani, moderat dan 
berkeseimbangan, dan 3) Silaturahmi dan tukar informasi 
anta pendidik. 
4) Penguatan Wawasan Keagamaan ROHIS melalui 

Program Pesantren Kilat 
Pendekatan program ini adalah dengan 

menyelenggarakan kegiatan penguatan keagamaan 
seperti Pesantren Kilat atau masuk ke dalam forum-forum 
daurah yang dipunyai dan mendiskusikan tema-tema 

Moderasi dalam yang bersentuhan dengan pewujudan 
terbentuknya radikalisme agama. Tema-tema yang 
dibahas adalah: 1) Islam tidak bermazahab, 2) Konsep 
Khilafah dalam Konteks Negara Bangsa, 3) Jihad di Zaman 
Dulu dan Kini, 4) Konsep Bid’ah, 5) Kembali ke Al-Quran 
dan Hadis, 6) Pancasila dan Bughat. 

Dalam tahun 2018 pelaksanaan pengautan wawasan 
keagamaan siswa SMK/SMA ini diprogramkan akan 
dilaksanakan di tiga daerah yang dalam hasil penelitian 
BNPT termasuk zona merah yaitu Sulawesi Tenggara, 
Bima-NTB dan Jawa Barat. 
5) Diseminasi Moderasi Islam 

Progam ini sebagai program mendiseminasikan 
hasil-hasil penelitian atau kajian yang berhubungan 
dengan moderasi beragama. Diseminasi itu dilakukan  
dengan melibatkan Seluruh kegiatan yang melibatkan 
pertemuan guru dengan Direktorat dan berbagai 
pelatihan dan Training, seperti PPKB, TBTQ, dan 
sejenisnya. 
6) Penguatan Wawasan Islam Rahmatan Lil’Alamin 

bagi Mahasiswa di PTU 
Program pnguatan wawasan moderasi Islam bagi 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) pada tahun 
2018 menjangkau sebanyak 450 mahasiswa yang 
tersebar di tiga provinsi, yaitu Jambi, Yogyakarta dan 
Kalimantan Barat. Pemilihan tiga wilayah ini merujuk 
kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga pemerhati wawasan keagamaan masyarakat 
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bahwa daerah tersebut berada dalam level intolerant dan 
most intoleran.  

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan 
perspektif yang lebih lengkap tentang Islam, sehingga 
mereka dapat melakukan pengereman dan screening 
terhadap informasi-informasi tentang Islam. 

Program-program tersebut dijalankan setiap 
tahunnya, di bawah koordinasi Subdit PAI pada PTU 
Direktorat PAI. Maka dipastikan, penguatan wawasan 
Islam yang moderat akan menjadi program penting dan 
prioritas. 
7) Penghargaan Kreatifitas Guru yang Moderat, Inovatif 

dan Inspiratif [MODIIS] PAI se-Indonesia untuk 
kompetensi Guru PAI, Pengawas PAI dan Dosen PAI 
pada PTU 
Penghargaan ini diberikan setiap tahunnya dan 

diberikan—biasanya—pada saat pemberian apresiasi 
pendidikan Islam (API). Setiap tahunnya, pemberian 
apresiasi tersebut diberikan kepada 10 s.d. 15 Guru PAI 
yang terpilih sesuai dengan kategori yang ditetapkan. 

c. Direktorat Pendidikan Tinggi  Keagamaan Islam 
Pada “Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam”, 

program dan kegiatan yang dilakukan di antaranya;  
1) Penelitian tentang Pemetaan dan/atau Diseminasi 

Islam Rahmatan lil Alamin 

Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung 
program moderasi beragama ini dengan tujuan utama 
memetakan kadar/level radikalisme beragama di semua 
jenjang pendidikan. Tema-tema besar tersebut adalah; 1) 
Pemetaan moderasi di lingkungan madrasah, 2) 
Pemetaan moderasi di lingkungan pesantren, dan 3) 
Pemetaan moderasi di lingkungan perguruan tinggi 
2) Short Course Metodologi Penelitian Moderasi Islam 

Penelitian moderasi Islam adalah penelitian yang 
diarahkan untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam yang 
dapat mewujudkan keadilan sosial, kedamaian, 
dan rahmatan lil alamin. Penelitian moderasi Islam 



MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM 
 

176 

dimaksudkan pula untuk memahami dan mengamalkan 
ajaran-ajaran keislaman dalam realitas kehidupan.  

Short course MPMI dimaksudkan untuk menggali 
kekayaan khazanah Islam dan pemikiran moderat di 
dunia muslim sejak berabad-abad lalu dan melakukan 
kajian Islam di Indonesia yang beragam dikaitkan dengan 
fenomena kekerasan atas nama agama yang berkembang 
dan akar-akar kedamaian yang masih tertimbun dalam 
dasar kebudayaan Indonesia.  

Berbagai pendekatan dan teori dapat digunakan 
dalam MPMI ini, mulai dari sejarah sosial pemikiran, ilmu 
tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, dst. Tempat pelaksanaan 
kegiatan direncanakan di wilayah Yogyakarta. Jumlah 
peserta Short Course ini adalah 20 orang yang direkrut 
melalui pengusulan proposal secara kompetitif. 
3) Pelaksanaan Sertifikasi Dosen  

Dalam pelaksanaan sertifikasi dosen PTKI 
dimasukkan instrumen moderasi dalam proses 
wawancara, dengan butir soal sebagaimana di bawah ini. 
Sikap moderat menjadi syarat yang harus dimiliki oleh 
para dosen pada PTKI. 

a) Islam, Pancasila dan UUD 1945 

No. Pernyataan 
Skala 

 (1)  2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 
Pancasila sebagai 
dasar negara 
Indonesia 

       

2. 

Sebaiknya Pancasila 
sebagai dasar 
negara diganti 
dengan Islam. 

       

3. 

Mengamalkan 
Pancasila Sama daja 
dengan 
mengamalkan 
ajaran Islam 

       

4. NKRI adalah Harus 
dipertahankan        
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5. 

Jika ada Organisasi 
Islam ingin merubah 
NKRI dengan 
Negara Islam, saya 
akan mendukung  

       

6. 

Salah satu bentuk 
cinta bangsa, 
menghormat 
bendera dalam 
upacara  

       

7. 
Menghormat 
bendera termasuk 
perbuatan syirik 

       

b) UUD 1945 sebagai konstitusi Negara 

No. Pernyataan Skala 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
UUD 1945 Hukum 
Tertinggi di 
Indonesia 

       

2. 
Indonesia aman, 
kalau Hukum Islam 
diterapkan 

       

3. 
Hukum cambuk 
dapat mengurangi 
pelaku zina 

       

4. 
Hukum qisas dapat 
mengurangi 
kejahatan 

       

c) Islam dan Kebangsaan 

No. Pernyataan 
Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 
Cinta tanah air 
adalah bagian dari 
ajaran Islam 

       

2. 
Membela tanah air 
adalah bagian dari 
jihad 
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3. 

Daerah berpenduduk 
mayoritas non 
muslim sebaiknya 
menjadi bagian 
terpisah dari 
Indonesia 

       

4. 

Daerah-daerah 
berpenduduk 
mayoritas agama 
tertentu menerapkan 
hukum agama 
masing-masing 

       

5 

Saya akan meminta 
penganut agama lain 
untuk menganut 
agama saya 

       

6 

Di sekitar tempat 
tinggal saya 
dibangun rumah 
ibadah agama lain 
sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku 

       

d) Islam dan Kebhinekaan  

No. Pernyataan 
Skala 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Saya bersahabat 
dengan orang yang 
beda agama 

       

2 

Saya bersedia 
bertetangga dengan 
orang yang beda 
agama 

       

3 
Saya bersahabat 
dengan orang yang 
beda suku 

       

4 Saya bersedia 
bertetangga dengan 
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orang yang beda 
suku 

5 

Islam 
mengakomodasi 
budaya lokal 
Indonesia 

       

6 

Semua ormas di 
Indonesia harus 
berazaskan 
Pancasila 

       

7 
Perbedaan 
golongan adalah 
rahmat 

       

8 

Pemeluk agama 
minoritas 
dilindungi oleh 
negara 

       

9 

Ajaran agama 
minoritas 
dilindungi oleh 
negara  

       

10 
Perempuan boleh 
dipilih menjadi 
pemimpin 

       

11 

Saya akan mengusir 
kelompok lain yang 
berbeda 
paham/aliran 

        
 

e) Kewarganegaraan 

No. Pernyataan 
Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

Saya mengikuti 
keputusan 
pemerintah dalam 
menetapkan hari 
raya daripada 
keputusan ormas 
saya 
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2. 
Saya bersedia 
berjihad untuk 
kepentingan negara 

       

3. 
Saya taat pada 
hukum yang berlaku 
di Indonesia 

       

4. Saya membayar 
pajak penghasilan        

5 

Saya berkewajiban 
memperjuangkan 
agama yang saya 
anut menjadi dasar 
negara 

       

6 

Pemimpin harus 
diingatkan agar 
menerapkan hukum 
Agama 

       

7 

Berpartisipasi dalam 
pemilu bertentangan 
dengan ajaran agama 
yang saya anut 

       

8 

Setiap warga negara 
apapun agamanya, 
berhak menjadi 
pemimpin di wilayah 
Indonesia 

       

9 

Saya tetap menjalin 
hubungan baik 
dengan semua orang 
meskipun berbeda 
agama 

       

10 

Saya keberatan 
rumah ibadah saya 
dikunjungi umat 
agama lain 

       

11 

Saya tidak setuju 
merusak rumah 
ibadah agama lain 
apapun alasannya 
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13 

Saya meyakini 
agama saya adalah 
satu-satunya agama 
yang  benar, 
sedangkan agama 
lain salah 

       

14 

Saya tidak setuju 
terhadap orang yang 
mengganggu 
peribadatan umat  
beragama  lain. 

       

15 

Agama yang mampu 
mengantarkan 
pemeluknya menuju 
keselamatan adalah 
agama saya 

       

16 

Saya setuju aksi  
penyerangan 
terhadap kelompok 
ajaran yang 
menyimpang 

       

17 

Saya bergaul hanya 
dengan orang yang 
sealiran dengan saya 
untuk menjaga 
kualitas keyakinan 
saya 

       

18 

Saya setuju menjalin 
hubungan baik 
dengan orang yang 
berbeda paham /se 
aliran /seorganisasi 
keagamaan 

       

19 

Saya bersedia untuk 
bekerja sama dengan 
orang yang berbeda 
paham/aliran/ 
organisasi 
keagamaan 

       



MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM 
 

182 

20 

Saya setuju untuk 
berbelanja hanya 
pada toko/warung  
milik orang yang 
sealiran dengan saya 

       

21 

Saya setuju adanya 
pernikahan orang 
yang berbeda 
paham/sealiran/seo
rganisasi keagamaan 

       

22 

Saya setuju adanya 
pernikahan orang 
yang berbeda 
paham/sealiran/seo
rganisasi keagamaan 

       

23 

Kegiatan bersama 
lintas organisasi 
keagamaan 
merupakan cara 
efektif dalam 
mengatasi masalah 
sosial 

       

24 

Saya mengijinkan 
anak berteman 
dengan anak orang 
yang berbeda 
paham/sealiran/seo
rganisasi keagamaan 

       

25 

Saya setuju 
menghadiri tradisi 
keagamaan yang 
berbeda paham 
/sealiran/seorganisa
si keagamaan 

       

26 

Saya tidak bersedia 
beribadah bersama 
dengan orang yang 
berbeda 
paham/sealiran/seo
rganisasi keagamaan 
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27 
Bila diajak untuk 
menyerang tempat2 
maksiat 

       

28 

Bila diajak untuk 
menyerang gereja 
yang sudah berdiri 
dan memiliki ijin 
pendirian 

       

29 

Bila diajak untuk 
menyerang gereja 
yang sedang 
dibangun dan tidak 
memiliki ijin 
pendirian 

       

30 

Bila diajak untuk 
menyerang gereja 
yang tidak memiliki 
ijin pendirian 

       

31 

Bila diajak untuk 
menyerang 
kelompok 
Ahmadiyah 

       

32 

Selain 6 agama resmi 
yang ada, boleh 
berkembang agama 
lain di Indonesia 

       

33 Jihad diartikan 
dengan perang        

34 
Jihad diartikan 
dengan melawan 
hawa nafsu 

       

35 

Bila diajak untuk 
berjihad di wilayah 
konflik (Islam-
Kristen) 

       

36 Adanya relawan 
perang ke Palestina        

37 
Bila anda diminta 
untuk menjadi 
relawan perang ke 
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Palestina 

38 

Pengeboman yang 
dilakukan Amrozi Cs 
adalah perintah 
agama (jihad) 

       

39 
Pelaku bom bunuh 
diri adalah mati 
syahid 

       

40 
Bila diajak untuk 
melakukan 
pengebman 

       

41 
Perbedaan agama 
masalah bagi bangsa 
ini 

       

Kemampuan moderasi ini menjadi persyaratan 
kelulusan bagi para dosen yang akan mengikuti 
sertifikasi. 
4)  Pengenalan Moderasi Islam pada Mahasiswa 

Perguruan Tinggi Islam 
Pengenalan Moderasi beragama kepada mahasiswa 

terutama mahasiwa baru diperkenalkan melalui kegiatan 
“Pengenalan Budaya Akademik Kampus”--disingkat 
PBAK.  

Agar hal ini dilaksanakan semua PTKIN, Direktorat 
Jenderal menerbitkan edaran sebagaimana dalam 
terlampir khusus tentang PBAK agar perguruan tinggi 
juga berperan aktif dalam mendiseminasikan moderasi 
beragama. Selain itu, hal itu dimaksudkan agar tumbuh 
kewaspadaan mahasiswa terhadap munculnya ajarna-
ajaran yang mengatasnamakan Islam. 

d. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah 
Direktorat Pendidikan Islam juga menyelenggarakan 

Pelatihan Literasi Media bekerjasama dengan Facebook. 
Pelatihan ini menjangkau 5.300 siswa, 1670 guru dan 300 
orang tua yang berada di lingkungan/jenjang pendidikan 
sekolah menengah. 
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Tujuan dari program ini adalah untuk membekali 
mahasiswa agar cerdas dalam ber-medsos dan sekaligus 
menjadi agen penyeimbang wacana dan arus deras informasi 
negatif. Pelatihan dilakukan selama 3-4 jam di 35 titik se 
Indonesia. 

No  Wilayah  
Jumlah 

Titik  
Lokasi  lembaga  

Jumlah 

Peserta  

1 DKI Jakarta  5 
Jaksel, Jaktim, 
Jakbar, Jakpus, 
Jakut   

  750 

2 Jawa 
Tengah  5 

Solo, Semarang, 
Magelang, 
Brebes, 
Pekalongan  

  750 

3 Jawa 
Timur  6 

Surabaya, 
Malang, 
Jombang, 
Banyuwangi, 
Jember, 
Probolinggo  

  900 

4 Jawa Barat  5 

Cirebon, 
Bandung, 
Kuningan, 
Bogor, 
Majalengka 

  750 

5 Riau  2 Pekanbaru   UIN dan 
MAN 300 

6 NTB  2 Mataram   UIN dan 
MAN 300 

7 Sulsel  2 Makassar  UIN dan 
MAN 300 

8 Banten  2 Serang, Tangsel   300 

9 Aceh  2 Banda Aceh   UIN dan 
MAN 300 

10 Sumatera 
Barat  2 Padang 2 MAN  300 

11 Kalimantan 
Timur  2 Samarinda, 

Balikpapan    300 

    35     5250 
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2. Kegiatan Tahun 2019  

Dengan mencermati pada latar belakang dan program-program 
yang dilaksanakan pada tahun 2018, maka program Moderasi 
Beragama dalam lingkungan Kementerian Agama yang menajdi 
prioritas dalam tahun 2019 tertuang dalam matrik rencana program-
program sebagai berikut: 

Out Put Kegiatan Sub Kegiatan 

Penangg

ung 

Jawab 

Kegiatan 

Vol Sat 

Implementasi 
Moderasi 
Beragama 

Penyusunan 
Regulasi 
Moderasi 
Beragama 

Penyusunan 
PMA Moderasi 
Beragama 

Bagian 
OKH 3 KEG 

  Revisi 
PMA/Perdirjen 
Tentang 
regulasi 
perijinan dan 
penyelenggara
an Pondok 
Pesantren 

Dit. 
Pontren 3 KEG 

  

Revisi 
PMA/Perdirjen 
Tentang 
regulasi 
perijinan dan 
penyelenggara
an Madrasah 

Dit. KSKK 3 KEG 

Revisi 
PMA/Perdirjen 
Tentang 
regulasi 
perijinan dan 
penyelenggara
an PTKI 

Dit. PTKI 3 KEG 
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Penyelenggara
an MoU dengan 
Kemendikbud 
dalam hal 
penataan 
oraganisai 
ROHIS pada 
sekolah 

Bagian 
OKH 3 KEG 

Penyelenggara
an MoU dengan 
Kemenristekdi
kti dalam hal 
penataan 
oraganisai LDK 
pada kampus 

Bagian 
OKH 3 KEG 

Penyelenggara
an MoU dengan 
Kemendikbud 
dalam hal 
penataan 
sekolah umum 
berbasis Islam 

Bagian 
OKH 3 KEG 

Penyusunan 
Petunjuk 
Umum, 
Petunjuk 
Pelaksanaan, 
dan Petunjuk 
Teknis 
Implementasi 
Moderasi Islam 

Bagian 
OKH 3 KEG 

Perumusan 
grand design 
Program 
Moderasi 
beragama 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

3 KEG 

 

Penyusunan 
instrumen 
Monev 
implementas

Penyusunan 
instrumen 
monev 
implementasi 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

1 KEG 
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i moderasi 
beragama 
pada 
pendidikan 
Islam 

moderasi 
beragama pada 
pendidikan 
Islam 

Pengolahan 
instrumen dan 
rekomendasi 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

1 KEG 

pembuatan 
sistem laporan 
capaian 
Implemntasi 
Moderasi 
beragama 
Nasional 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

3 KEG 

 

Penelitian 
kebijakan 
pendidikan 
Islam 

Penelitian 
moderasi 
beragama pada 
sekolah 

Dit. PTKI 1 KEG 

Penelitian 
implementasi 
moderasi 
beragama pada 
Pondok 
Pesantren 

Dit. PTKI 1 KEG 

Penelitian 
implementasi 
moderasi 
beragama pada 
Madrasah 

Dit. PTKI 1 KEG 

Penelitian 
implementasi 
moderasi 
beragama pada 
PTKI 

Dit. PTKI 1 KEG 

 

Evaluasi dan 
pengembang
an 
Kurikulum 

Review konten 
agama dan 
kebangsaan 
pada 

Dit. PAI 3 KEG 
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kurikulum PAI 

Review konten 
agama dan 
kebangsaan 
pada 
kurikulum 
Madrasah 

Dit. KSKK 3 KEG 

Review konten 
agama dan 
kebangsaan 
pada 
kurikulum 
PTKI 

Dit. PTKI 3 KEG 

Review konten 
agama dan 
kebangsaan 
pada 
kurikulum 
Pondok 
Pesantren 

Dit. 
Pontren 3 KEG 

 

Penyusunan 
bahan ajar 

Penyusunan 
ulang buku ajar 
PAI pada 
sekolah 

Dit. PAI 3 KEG 

penyusunan 
buku refrensi 
PAI pada 
sekolah 

Dit. PAI 3 KEG 

Penyusunan 
ulang buku ajar 
rumpun PAI 
pada Madrasah. 

Dit. KSKK 3 KEG 

penyusunan 
buku refrensi 
rumpun PAI 
pada Madrasah 

Dit. KSKK 3 KEG 
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Pembuatan 
Video dan 
narasi 
moderasi 
beragama 

Pembuatan 
video kontra 
narasi terkait 
radikalisme 

Bagian 
Datinmas 
Pendis 

1 KEG 

Pembuatan 
video narasi 
moderasi 
beragama 

Bagian 
Datinmas 
Pendis 

1 KEG 

Pembuatan 
kontra narasi 
terkait 
radikalisme 

Bagian 
Datinmas 
Pendis 

1 KEG 

Pembuatan 
narasi tentang 
moderasi 
beragama 

Bagian 
Datinmas 
Pendis 

1 KEG 

 

Digitalisasi 
bahan ajar 
dan narasi 
moderasi 
beragama 

pembuatan 
portal e-Book 
moderasi 
beragama 
berbasis 
android 

Bagian 
Datinmas 
Pendis 

1 KEG 

 

Koordinasi 
dan 
Diseminasi 
Moderasi 
beragama 

Koordinasi dan 
Diseminasi 
Moderasi Islam 
pada Ditjen 
Pendis 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

3 KEG 

Koordinasi 
Sinergis dan 
Diseminasi 
Moderasi 
beragama 
Lintas Instansi 
Kementerian/L
embaga 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

2 KEG 

Koordinasi 
Sinergis 
Implementasi 
Moderasi 
beragama: 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

3 KEG 
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Kanwil 
Kemenag, 
PTKIN, dan 
Ormas 
Membentuk 
Komunitas 
Pengarusutama
an Narasi 
Moderasi Islam 
(cyber army) 

Bagian 
Datinmas 
Pendis 

1 KEG 

Penerbitkan 
Dokumen 
Penguatan 
Islam Moderat 
(knowledge 
capital) 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

1 KEG 

 

Publikasi 
Program 
Implementa
si Moderasi 
beragama 

Sarasehan 
Islam 
Wasatiyah 

Dit. 
Pontren 3 KEG 

Rembug 
Nasional Guru 
dalam rangka 
Implementasi 
Moderasi 
beragama 

Dit. GTK 3 KEG 

Pembuatan 
booklet IMA 

Bag. 
Umum 1 KEG 

Pembuatan 
(standing 
banner, Stiker, 
Pamflet, Pin) 
tentang 
Implementasi 
Moderasi 
beragama 

Bag. 
Umum 1 KEG 

Silaturahmi 
Nasional Guru 
PAI dalam 

Dit. PAI 3 KEG 



MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM 
 

192 

rangka 
Implementasi 
Moderasi 
beragama 
Launching 
Implementasi 
Moderasi 
beragama 

Sekretari
at/POKJA 
IMA 

1 KEG 

Begitulah Program Moderasi Islam dalam bingkai Pendidikan 
Agama (Islam) baik tataran konsep dan teknis di lapangan yang telah 
dan sedang terselenggara di lingkungan Kementerian Agama 
Republik Indonsia. 

Semua dilakukan untuk menegaskan bahwa pendidikan Islam 
memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan manusia, 
dikarenakan pendidikan agama juga memiliki fungsi sebagai 
pemandu dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan 
bermartabat. Dari pemahaman mendasar ini, penghayatan dan 
internalisasi nilai-nilai agama dalam proses pendidikan menjadi 
sesuatu yang niscaya bagi siapa saja yang menginginkan 
terwujudnya kehidupan yang bermanfaat, bermakna, damai, dan 
bermartabat.  

Untuk bisa mewujudkan hal itu, upaya pertama dan utama 
untuk tujuan penghayatan dan internalisasi nilai-nilai agama dapat 
dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan agama, dalam hal 
ini Pendidikan Agama (Islam).[] 
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Kekerasan yang selama ini menjadi dalih dan pembenaran para 

pelaku kekerasan dan teror atas nama agama disamakan dengan 
jihad. Pada mereka juga telah terbangun dan memiliki pandangan 
bahwa aksi kekerasan dengan mengatasnamakan jihad untuk 
memerangi para “musuh” Allah dinilai sebagai sesuatu yang benar. 

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia 
Periode 2015-2019 menyatakan bahwa untuk merealisasikan usaha 
pemahaman, penghayatan, dan pengembangan nilai keagamaan 
sebagai landasan etika dan moral maka perlu dikembangkan sesuatu 
yang—kemudian—diistilahkan sebagai “Moderasi Beragama”. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan keragaman 
budaya dan agama. Kehidupan dalam pluralitas semacam ini 
diperlukan sikap yang moderat dalam menjalankan ajaran agama 
masing-masing. Sikap yang tidak fanatik buta dengan ajaran yang 
diyakininya dengan menganggap semua yang dari kelompok atau 
golongan lain adalah salah. Sikap yang memberikan ruang bagi 
kelompok lain untuk berekspresi sesuai dengan keyakinan mereka. 
Sikap yang dilandaskan pada nilai-nilai moral, nilai-nilai universal 
agama.  

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus 
dilandasi dengan moral dan etika. Bila moral sebagai sumber, maka 
etika merupakan sudah berupa tatanan yang sifatnya non-formal. 
Moral tertinggi yang harus dipegangi masyarakat dalam berinteraksi 
adalah norma agama. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat di 
suatu daerah tertentu, maka ada juga norma adat. Sementara dalam 
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ada norma hukum. 
Semua norma tersebut mengandung nilai-nilai moral yang harus 
dipegangi dan dilaksanakan.  
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Teks-teks agama yang bersifat global dan multi interpretatif di 
satu sisi  memiliki dampak positif, akan tetapi tidak jarang ia juga 
berdampak negatif. Sisi positif universalitas teks adalah ia akan 
berlaku secara umum, tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan akan 
selalu kontekstual. Ia dapat dijadikan pedoman moral kapan pun dan 
di mana pun. Ia akan selalu fleksibel dengan perkembangan zaman 
dan perbedaan tempat. 

Moral agama yang bersumber dari teks-teks suci semua agama, 
pada dasarnya, selain menekankan nilai-nilai ketuhanan, juga 
menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua nilai ini menghendaki 
adanya keadilan, perdaiaman, persatuan, ketertiban untuk 
mewujudkan ketenteraman hidup manusia. Inilah yang disebut 
dengan kemaslahatan. 

Agama merupakan sumber dan sarana untuk menciptakan 
kemashlahatan bagi manusia dalam kehidupan, di mana pun mereka 
berada. Ibn Al-Qoyyim pernah mengatakan bahwa sesungguhnya 
syariat itu berlandaskan atas asas hikmah dan kemashlahatan 
manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan ini antara lain berupa 
nilai-nilai universal syariat seperti keadilan, kasih sayang, persatuan, 
toleransi, perdamaian dan sebagainya (al-Jauziyah 2005:III/14). 

Bila teks-teks agama dengan ajaran moralnya diinterpretasikan 
dan dipahami secara baik, mengedepankan kemaslahatan, 
mengedepankan kebersamaan dan penghargaan terhadap orang lain, 
maka perilaku umat beragama akan mencerminkan nilai-nilai indah 
tersebut. Mengimplementasikan nilai agama dengan perilaku yang 
positif dengan paradigma bahwa agama adalah pembawa misi 
keadilan dan perdamaian kepada umat manusia, maka kehidupan 
sosial masyarakat akan terasa nyaman dan damai. Melaksanakan 
nilai-nilai agama dengan melepaskan ego kelompok atau agamanya. 
Memberi ruang yang luas kepada kelompok atau penganut agama 
lain untuk mengekspresikan ajaran agamanya, untuk 
mengimplementasikan nilai-nilai moral agamanya. Tidak melakukan 
tindakan yang kontraproduktif dengan kemaslahatan, atau dengan 
atas nama agama melecehkan norma adat dan norma hukum. Inilah 
keberagamaan dangan paradigma moderasi. Agama dijadikan 
sumber moral untuk menciptakan tatanan kehidupan yang damai 
dan tenteram. 

Pemahaman agama moderat dengan mengembangkan 
paradigma yang mengedepankan pemahaman dan interpretasi 
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teologis-humanis. Hasan Hanafi, seorang intelektual Muslim asal 
Mesir menggunakan istilah rekonstruksi teologi (teosentris) yang 
lebih menitikberatkan membela Tuhan menuju teologi 
antroposentris yang mengedepankan membela kepentingan manusia 
dan kemanusiaan. Agama dipahami sebagai teologi pembebasan, 
pencerahan dan perdamaian yang menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan. 

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural 
sebagaimana halnya masyarakat Indonesia, prinsip dan perilaku 
moderasi harus dipahami sebagai komitmen/kesepakatan bersama 
untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Dalam kondisi seperti 
ini pada setiap warga masyarakat dengan apapun latar belakang 
suku, etnis, budaya, agama/keyakinan, serta pilihan politiknya harus 
mau dan mampu untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain, 
serta saling belajar melatih kemampuan dalam mengelola dan 
mengatasi perbedaan. Maka kemudian menjadi sesuatu yang jelas 
bahwa dalam perspektif kesadaran dan tindakan, kesadaran dan laku 
moderasi ini sangat erat kaitannya dengan konsep dan sikap 
toleransi. 

Toleransi adalah kemauan dan kemampuan untuk bersedia 
menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. 
Kesediaan seperti itu sama sekali tidak berarti mengganggu, 
mengurangi, atau bahkan menghilangkan keyakinan prinsipil pada 
diri kita. Justru agama mengajarkan agar setiap kita bersedia 
menghormati dan menghargai perbedaan keimanan atau keyakinan 
yang ada pada pihak lain. Berkeyakinan adalah hak setiap manusia 
yang karenanya wajib dijaga bersama. Kita memiliki ajaran ‘tenggang 
rasa’, suatu warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk mau dan 
mampu ikut merasakan apa yang dirasakan pihak lain yang berbeda 
dengan kita. Suatu nilai kearifan lokal yang bersumber dari ajaran 
agama. 

Karena itu selain sebagai sebuah orientasi, maka Moderasi 
beragama dalam konteks masyarakat Indonesia ini juga 
mendapatkan tempat dan pembenaran logis jika ditempatkan atau 
ditujukan untuk melakukan upaya revitalisasi, dalam arti sebagai 
upaya untuk menemukan dan menguatkan kembali kemauan dan 
kemampuan bangsa Indonesia dalam menghormati dan menghargai 
perbedaan. 
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Bahwa untuk mengeliminasi dari sekian bentuk radikalisme 
yang mengatasnamakan klaim kebenaran agama, maka gagasan dan 
praktik dari Moderasi Beragama dapat disebut sebagai “mantra”. 
Tidak hanya ditujukan untuk mengeliminasi pada makin 
membesarnya potensi sikap intoleransi dan radikalisme, dalam 
kapasitas sebagai “mantra”, Moderasi beragama juga bisa menjadi 
kanal dalam menumbuh-kembangkan kesadaran terhadap 
keberagamaan dan perbedaan yang sudah sejak lama menjadi kultur 
dalam masyarakat Indonesia.  

Ini tentu bukan pekerjaaan mudah karena dalam setiap jenis 
keyakinan dan agama apapun di dalamnya pasti terdapat 
pemahaman dan pengajaran nilai-nilai keyakinan yang bersifat 
fundamentaistik yang jika dipahai dengan pandangan sempit maka 
di dalam keyakinan tersebut akan melahirkan potensi pikiran dan 
tindakan fundamentalisme yang berujungan kepada adanya 
pembenaran dalam melakukan radikalisme yang baik secara teori 
maupun praktik,  bertentangan dengan konsep mengenai Moderasi 
Beragama. Di sinilah kemampuan berpikir dan kemauan bertindak 
dalam bingkai Moderasi Beragama mendapat ujian yang sebenarnya 
bagi siapa saja yang memiliki pandangan bahwa untuk menghadapi 
sekian banyak klaim kebenaran dan merebaknya faham 
fundamentalisme-radikal, maka salah satu upaya yang bisa 
dilakukan adalah dengan mengembangkan kesadaran mengenai 
Moderasi Beragama. 

Namun kita semua harus optimis dengan program Moderasi 
Beragama ini. Terlebih dalam institusi ini sebenarnya dalam lintasan 
kesejarahannya telah identik dengan pandangan dan sikapnya yang 
moderat dalam menangani dan mengelola kehidupan agama. Di era 
sekarang jika masyarakat melihat moderatif dari kementerian ini, 
dalam konteks paling aktual saat ini adalah kebijakan Moderasi 
Beragama, maka hal itu tidak lain sebagai wujud dari kontinuitas 
yang menjadi karakter dan tipikal dari Kementerian Agama dalam 
menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga pemerintah yang 
bertugas mengurusi dan mengelola kehidupan agama dalam 
masyarakat Indonesia. 

Pada akhirnya, dari sekian banyak aspek yang diyakini akan 
memberi sumbangan dan dorongan dalam merealisasikan 
terwujudnya program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, 
aspek pendidikan agama secara menyeluruh dan khususnya dalam 
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penyelenggraan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menempati 
peran dan fungsi yang vital dalam mengukur kesuksesan program 
Moderasi Beragama ini. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah salah 
satu aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, dan 
pendidikan adalah salah satu dari beberapa unsur esensi yang 
senantiasa dibutuhkan manusia selama menjalani kehidupannya.  

Ketika manusia telah memenuhi kebutuhan dasar sebagai 
mahluk hidup seperti pemenuhan pangan, sandang, dan tempat 
tinggal, maka setelah itu disadari atau tidak manusia butuh 
pendidikan. Dengan menyelenggarakan pendidikan, manusia telah 
melakukan sesuatu untuk menunjang terwujudnya kualitas individu, 
sosial, dan kehidupannya. 

Demikian juga ketika manusia menyelenggarakan pendidikan, 
berarti pula manusia telah merealisasikan kedudukannya sebagai 
makhluk Tuhan dan makhluk berkepribadian yang di dalamnya 
mengandung aspek-aspek seperti kepemilikan kesadaran, 
pengarahan diri, berkehendak, dinamis, senantiasa melakukan 
perubahan, dan unik (khas). Sekaligus ini menegaskan manusia 
sebagai makhluk dengan kesatuan kepribadian yang di dalamnya 
terdapat dimensi seperti dimensi individual, sosial, alamiah, moral, 
dan tanggung jawab.[] 
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