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PRINSIP KEADILAN ISLAM DALAM MODERASI BERAGAMA 

 

A. Rosyid Al Atok 

a.rosyid.fis@um.ac.id 

Universitas Negeri Malang 

 

Abstrak: 

Keberagaman beragama adalah sunnatullah yang keberadaannya tidak bisa dihindari begitu 

saja. Sehingga dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari 

perkara-perkara yang berbeda, termasuk perbedaan agama. Dengan pendekatan kualitatif, 

tulisan ini menghadirkan karakteristik-karakteristik sikap moderat dalam menjalani agama. 

Tulisan ini disusun berdasarkan bacaan-bacaan penulis baik dalam bentuk buku maupun artikel 

serta kontemplasi dari penulis. Berikut adalah lima karakteristik: (1)  non-kekerasan dalam 

berdakwah (mendakwahkan Islam); (2) mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh 

derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan semacamnya; (3) penggunaan 

pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam; (4) menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam; (5) penggunaan ijtihad 

dalam menetapkan hukum Islam (istinbat). 

Keywords: Moderasi, Pendidikan Agama Islam, Karakteristik 

 

Pendahuluan 

Moderasi berasal dari bahasa Inggris, moderation, yang berarti sikap sedang, tengah-

tengah, atau sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan 

wasathiyah, yang memiliki persamaan arti dengan kata tawassuth  yang berarti tengah-tengah). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi diartikan sebagai pengurangan 

kekerasan dan penghindaran ekstrimisme.  

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap danperilaku yang tengah-tengah 

diantara berbaga pilihan, dengan selalu bertindak adil, tidak ekstrim dan berlebihan dalam 

beragama. Secara umum moderasi beragama mempunyai ciri-ciri: 

tawassuth  (pertengahan),  tasammuh  (toleran), tawazun (seimbang), i’tidal (adil). Secara 

historis, dalam sejarah beragama (Islam), palling tidak terdapat 3 (tiga) model pemahaman dan 

pengamalan, yaitu radikal, moderat, liberal. Moderasi beragama adalah jalan tengah antara 

pemahaman  dan pengamalan  secara tatharruf tasyaddud (radikal) dan tatharruf 

tasahhul (esktrim kiri),  antara ifrath (terlalu berlebihan) dan tafrith (terlalu berkekurangan), 

antara ektsrim tekstual yang terlalu kaku dan ekstrim kontekstual yang terlalu lentur.  

Beragama secara radikal, bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks 

keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan 

mailto:a.rosyid.fis@um.ac.id
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dalam beberapa hal menggunakan kekerasan. Pandangan yang demikian juga cenderung  

beranggapan  bahwa agama dan pemeluk agama lain adalah musuh/lawan. Sering mencerca 

dan menghina Tuhan dan agama lain. Tidak bersikap toleran. Bersifat eksklusif dan 

mempertajam perbedaan yang ada dalam  setiap agama.  

Beragama secara liberal, bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku 

serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Mereka mengutip teks-

teks keagamaan (Al-Qur’an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan 

dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks 

kesejarahan (Hanafi, 2013). Pandangan ini cenderung menafsirkan agama secara bebas sesuai 

dengan kemauan dan pikiran sendiri. Menganggap semua agama sama-sama benarnya. Suka 

mencampuradukkan ajaran agama dan memisahkan agama dengan aspek-aspek kehidupan 

lainnya. Dua cara pandang tersebut, sangat bertolak belakang.  Sedang beragama secara 

moderat, cenderung bersifat toleran, dinamis, menyeimbangkan konteks, menghormati tradisi 

dan budaya, m enempatkan  tradisi/budaya sebagai pilar agama, anti kekerasan, tidak 

mempertentangkan antara agama dan kebangsaan, serta lebih  cenderung amar ma’ruf bil 

ma’ruf dan nahi munkar bil ma’ruf. 

Keberagaman beragama adalah sunnatullah yang keberadaannya tidak bisa dihindari 

begitu saja (Ali, 2010). Sehingga dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat 

menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbeda, termasuk perbedaan agama.  Dalam 

menghadapi masyarakat yang demikian itu, senjata yang paling ampuh untuk menghindari 

bentrokan dan saling permusuhan adalah  melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif 

(Alam, 2017). 

Wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat 

wilayah, yaiu: (1) moderat dalam hal akidah; (2) moderat dalam hal ibadah; (3) moderat dalam 

hal perangai dan budi pekerti; dan (4) moderat dalam hal tasyri’ (pembentukan syariat) (Yasid, 

2010). 

Pembahasan 

Keadilan sebagai Ciri Moderasi Beragama 

Menurut Quraish Shihab (Zamimah, 2018) ada tiga pilar penting dalam moderasi 

(wasathiyyah) beragama, yaitu: 
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1. Keadilan. Ada beberapa makna keadilan, yaitu adil dalam arti “sama” yakni persamaan 

dalam hak dengan selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Tidak 

berpihak kepada salah satu pihak. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempat yang 

semestinya. Ini lebih pada persamaan kualitas, walau dalam ukuran kuantitas bisa jadi tidak 

sama. Adil dalam arti memberikan kepada pemilik hak melalui jalan terdekat tanpa 

menunda-nunda. Adil dalam arti  moderasi, tidak mengurangi tidak juga melebihkan dari 

yang seharusnya. 

2. Keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat 

beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi 

oleh setiap bagian. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi 

semua pihak. Bisa saja satu pihak mendapatkan bagian lebih kecil atau lebih besar, 

sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi dari pihak yang bersangkutan. 

Kseimbangan adalah prinsip pokok dalam moderasi atau wasathiyyah. Tanpa adanya 

keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. 

3. Toleransi. Toleransi adalah batas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang masih 

bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak 

dilakukan. Singkatnya toleransi adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Syafrudin, 2009), wasathiyyah (moderat) adalah salah 

satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sesuai dengan al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan 

kamu (umat Islam), umat yang adil. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap 

masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu agar tercapai 

kesejahteraan umum. 

Ciri Karakteristik Moderasi Beragama 

Dalam konteks Indonesia, Islam Moderat yang mengimplementasikan konsep 

Ummatan Wasathan terdapat pada dua golongan besar oragnisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul 

Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua golongan atau ormas ini mencerminkan ajaran 

Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang mengedepankan toleransi serta kedamaian dalam berdakwah 

(Hilmy, 2012). Dalam pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderasi berragama (Islam) 

memiliki paling tidak lima karakteristik, yaiu: (1)  non-kekerasan dalam berdakwah 

(mendakwahkan Islam); (2) mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, 
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seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan semacamnya; (3) penggunaan pemikiran 

rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam; (4) menggunakan pendekatan 

kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam; (5) penggunaan ijtihad dalam 

menetapkan hukum Islam (istinbat).  Kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi 

beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama 

yang berbeda (Hilmy, 2012). 

Ciri-ciri lain tentang wasathiyyah atau moderasi beragama disampaikan oleh Afrizal 

Nur dan Mukhlis (2016), yaitu: (1) tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan 

pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tidak tafrith (mengurangi 

ajaran agama); (2) tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama 

secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas 

dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira (penyimpangan,) dan ikhtilaf 

(perbedaan); (3) itidâl (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional; (4) tasamuh (toleransi), yaitu 

mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek 

kehidupan lainnya; (5) musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif yang disebabkan 

perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang; (6) syura (musyawarah), yaitu setiap 

persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip 

menempatkan kemaslahatan di atas segalanya; (7) ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan 

prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan 

kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dengan tetap 

berpegang pada prinsip al-muhafazhah ‘ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi 

alashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang 

lebih relevan); (8) aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan 

mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting yang harus diutamakan untuk diterapkan 

dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah; (9) tathawwur wa Ibtikar (dinamis 

dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih 

baik. 

Strategi Pendidikan Agama Islam 

Salah satu strategi dalam megembangkan moderasi beragama di perguruan tinggi 

adalah melalui pendekatan integrati antara mataeri pendidikan agama dengan bidang keilmuan 

prodi atau fakultas. Ini berarti menuntut adanya kreatifitas dosen untuk memilih materi 
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perkuliahan yang sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa di masing-masing fakultas atau prodi. 

Dengan demikian dapat diinnegrasikan antara ilmu umum (ayat kauniyah) dengan ilmu agama 

(ayat qauliyah), termasuk di dalamnya adalah tentang  kearifan lokal, kebangsaan, dunia global 

dan sebagainya.  

Pendekatan kontekstual dengan contoh-contoh sikap moderasi pada jaman Nabi 

Muhammada SAW dan para sahabat juga perlu dikembangkan. Seperti kisah-kisah sikap 

moderat dalam beragama pada jaman Nabi Muhammad SAW, yang meliputi: (1) Kisah Nabi 

SAW mengijinkan orang Nasrani Najran melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi; (2) Kisah 

Nabi SAW menyuapi janda Yahudi di pasar Madinah, padahal dia selalu menghujat Nabi 

SAW; (3) Kisah Nabi SAW terhadap orang Arab Badui yang kencing di dalam Masjid Nabawi; 

(4) Kisah sikap Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah terhadao usul Suhail bin Amr; (5) 

Kisah Nabi SAW terhadap orang yang melanggar larangan berpuasa dengan berjimak di siang 

hari.  Juga kisah-kisah Sahabat Nabi SAW, seperti: (1) Kisah sahabat Umar RA membebaskan 

pezina dan pencuri unta; (2) Kisah sahabat Umar RA menolak shalat di Gereja Makam Suci di 

Yerussalem karena takut nantinya disitu akan didirikan masjid  oleh umat Islam; (3) Kisah 

Sayyidina Ali RA, menghadapi kaum Khawarij  saat berdamai dengan Muawiyah bin Abi 

Sofyan. Dan masih banyak lagi kisah lainnya. 

Jika dipandang perlu tidak menutup kemungkinan dikembangkan matakuliah baru 

khusus tentang Moderasi Beragama, atau paling tidak disisipkan dalam mata kuliah-matakuliah 

yang relevan. Di sini perlunya hidden curriculum seperti etika berbicara dan berbahasa 

dan  pendidikan multikultural serta pendidikan karakter Islami. Akan lebih baik jika di masing-

masing perguruan tinggi juga dikembangkan pusat studi tentang Moderasi Beragama.  

Perlu langkah komprehensif untuk mewujudkan arus utama moderasi beragama 

melalui sinergitas, kolaborasi  semua pihak, baik aspek pendekatan  keilmuan (mono disipliner, 

interdisipliner, multi disipliner, trans disipliner), maupun aspek sisi kehidupan ekonomi, sosial, 

politik, psikologi dan lain-lain. 
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Abstrak: 

Generasi milenial memiliki prilaku sering berinteraksi dengan media sosial dan menginginkan 

bimbingan mentor. Sikap beragama mereka juga banyak dipengaruhi oleh media sosial dan 

ceramah tokoh agama yang disukai. Mereka rentan terpengaruh oleh sikap intoleransi dan 

radikalisme agama. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membuat 

kebijakan untuk memperioritaskan pendidikan toleransi dalam pencapaian nilai-nilai religius, 

utamanya Pendidikan Agama Islam. Melalui kajian pustaka, disimpulkan bahwa memahami 

dan membentuk jiwa toleran cinta damai itu penting untuk menangkal sikap intoleransi dan 

radikalisme agama. Solusi pembentukan jiwa toleran pada generasi milenial membutuhkan 

langkah-langkah pembimbingan yang komprehensif dan holistik dari pendidik, 

memperlihatkan keteladanan pendidik, dan memberdayakan mereka dalam kegiatan-kegiatan 

yang aplikatif, menggunakan teknologi dan media sosial yang menarik, serta adanya sinergitas 

antara pendidikan di sekolah, rumah, dan masyarakat. Proses tersebut dilaksanakan secara 

utuh-menyeluruh, bertahap, dan terus menerus pada pembentukan intelektual, fisik, estetika, 

etika, dan spiritual. 

  

Kata Kunci: Jiwa Toleran, Generasi Milenial, Intoleransi, Radikalisme Agama 

 

Pendahuluan 

Diskursus konsep toleransi dan radikalisme agama di Indonesia telah menarik minat 

para ulama, akademisi, serta tokoh pemerintahan dan politik. Apalagi jika dikaitkan dengan 

generasi milenial. Berdasarkan teori Generasi William Strauss & Neil Howe (1991), generasi 

milenial disebut juga generasi Y, yakni mereka yang lahir antara tahun 1982-2004. Genersi ini 

berlanjut menuju generasi Z yang lahir tahun 2005 hingga sekarang. Generasi ini tumbuh dalam 

perang budaya, memiliki prilaku senang berinteraksi dengan teknologi mutakhir dan media 

sosial, serta menginginkan panduan langsung dan bimbingan mentor (Howe & Nadler, 2012). 
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Diskursus konsep ini seperti magnet yang memiliki daya tarik menarik sangat kuat. Mereka 

berdiskusi, berdialog, berdebat, dan bertukar pikiran tentang konsep dan cara implementasinya 

dalam pendidikan karakter. Mereka berdialog bukan hanya antar sesama muslim tapi juga 

bersama non muslim. 

Melalui media sosial pada dasawarsa ini generasi milenial Indonesia sering 

diperlihatkan fenomena intoleransi dan radikalisme agama. Mereka sering menonton dan 

membaca berita tentang aksi saling menyerang terhadap keyakinan agama tertentu, saling 

menjelekkan kitab suci agama, saling melaporkan dalam kasus penistaan agama, minimnya 

kerukunan umat beragama, hingga radikalisme teroris yang menteror umat beragama lain. 

Dalam umat Islam sendiri juga terjadi intoleransi dengan saling membid’ahkan praktik amal 

ibadah, mengkafirkan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya, saling 

menghina kyai, ustadz, atau muballigh hanya karena perbedaan pendapat. Tidak sedikit mereka 

juga ikut terlibat sebagai pelaku utama. Fenomena ini semakin memperkuat untuk segera 

dilakukannya pembentukan jiwa toleran pada diri generasi milenial, utamanya usia anak SD 

hingga mahasiswa. 

Merespon fenomena di atas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia (2017: 5-8) menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 pemerintah telah melaksanakan 

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa. Tahun 2017 pemerintah melaksanakan 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter yang memfokuskan pada lima nilai utama, yakni 

religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam subnilai religius, pemerintah 

memperkuat nilai-nilai cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan dan kepercayaan, kerja 

sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasaan, persahabatan, 

tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

Toleransi dalam Pendidikan Karakter juga telah menjadi salah satu prioritas utama 

Kurikulum Merdeka. Dikutip oleh Ilham Permana Putra (2022) dalam sosialisasi peluncuran 

Program Kita Cinta Lagu Anak (Kila) 2022, Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pendidikan 

karakter itu hidup dari budaya. Yakni budaya yang berbudi luhur kepada sesama, yang mau 

mencintai perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan. Pendidikan karakter 

sudah dan akan terus menjadi salah satu prioritas dari Merdeka Belajar. Nilai-nilai toleransi 

dan konsep pendidikannya sudah banyak, tapi bagaimana cara membentuk jiwa toleran 

aplikatif pada generasi milenial sedikit dilakukan. Melalui kajian pustaka dan gagasan tertulis, 

penulis menganalisis cara membentuk jiwa toleran untuk menangkal intoleransi dan 

radikalisme agama menjadi fokus kajian artikel ini. 
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Tinjauan Pustaka 

Mulyono (2017) menjelaskan awal munculnya radikalisme agama di Indonesia karena 

persoalan kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi dan politik. Muhammad Sahlan 

(2017) menambahkan sikap intoleransi dan radakalisme agama muncul sejak berkembangnya 

ideologi non-pancasila dalam masyarakat dan pemahaman radikal tentang ajaran Islam. Karena 

itu dibutuhkan deradikalisasi pemahaman ajaran Islam dan pembentukan jiwa toleran pada 

generasi anak muda mudi milenial. 

Membentuk jiwa toleran pada diri generasi milenial tidaklah mudah dan tidak cukup 

hanya melalui pendidikan agama di sekolah atau hanya mengikuti kegiatan bersama di tengah 

masyarakat. Telah banyak dilakukan penelitian tentang sikap toleransi. Fokus para peneliti 

kebanyakan pada fenomena kegiatan toleransi di masyarakat tertentu. Salah satunya Putri 

Komala Pua Bunga (2018) yang meneliti “Toleransi Umat Beragama dan Pengaruhnya 

terhadap Kerukunan Masyarakat di Desa Tindekande Kecamatan Wolowae, Kabupaten 

Nagekeo, Nusa Tenggara Timur”. Dengan jenis penelitian kuantitatif melalui pendekatan 

penelitian lapangan, ia menyimpulkan bahwa toleransi umat beragama itu berpengaruh sangat 

signifikan terhadap kerukunan masyarakat. Bentuk toleransi diwujudkan dengan saling 

mengikuti kegiatan yang tidak melanggar syariat Islam atau keyakinan. Seperti muslim 

menghadiri undangan acara Sambut Baru Umat Katholik dan sebaliknya pemuda Katholik 

mengikuti kerja bakti remaja masjid. 

Penelitian lain menganalisis nilai-nilai toleransi secara umum dan bentuknya secara 

spesifik pada kurikulum Pendidikan Agama. Di antaranya “Analisis Nilai-Nilai Toleransi 

dalam Kurikulum Pendidikan Agama” oleh Mujahidil Mustaqim (2019). Dengan pendekatan 

studi kepustakaan melalui analisis isi, ia menyimpulkan bahwa tujuan dan konten kurikulum 

Pendidikan Agama 2016 dalam penguatan sikap toleransi agama sudah sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi zaman sekarang. Materi juga telah mencukupi untuk dapat mengatasi 

persoalan intoleransi umat beragama. Penelitian ini terfokus hanya pada rasionalisasi silabus 

Kurikulum 2016 pada mata pelajaran Pendidikan Agama, kompetensi inti, dan peta sebaran 

materi yang diajarkan. Nilai-nilai toleransi secara spesifik pada mata pelajaran Agama Islam 

diteliti oleh Rahma Fitri Awal (2020). Dalam artikel berjudul “Nilai-Nilai Toleransi dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” Fitri Awal hanya menjelaskan bentuk toleransi berupa 

saling menghargai dan menghormati perayaan hari besar umat lain dan tidak mengedepankan 
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perbedaan. Kedua penelitian ini belum menganalisis nilai-nilai toleransi yang lain, cara 

pembelajaran dan implementasinya pada kegiatan di luar sekolah.  

Abdullah Mumin (2018) menganalisis cara pembelajaran toleransi dengan menekankan 

pendekatan humanistik dalam “Pendidikan Toleransi Perpektif Pendidikan Agama Islam 

(Telaah muatan pendekatan Pemeblajaran di Sekolah)”. Menurutnya metode belajar dengan 

pendekatan nilai-nilai kemanusiaan besifat universal dan global di atas semua suku, ras, 

golongan, dan agama. Dalam skripsi berjudul “Membentuk Sikap Toleransi Anak Melalui 

Peran Orang Tua di Perum Pemda Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan” 

Yunida (2017) menyimpulkan peran orang tua sangat penting sebagai panutan, pengawas, dan 

pembimbing. Penelitian Mumin hanya fokus pada pendekatan metodologis di pembelajaran 

PAI di sekolah, sedangkan Yunida membatasi peran orang tua di rumah dalam membentuk 

sikap toleransi. Kedua penelitian belum menjelaskan obyek sasaran spesifik dan sinergitas 

antara pendidikan di sekolah, rumah, dan masyarakat untuk tujuan khusus.  

Artikel penulis selanjutnya menjelaskan cara membentuk jiwa toleran pada generasi 

milenial untuk menangkal inoleransi dan radikalisme agama. Proses tersebut harus ada 

sinergitas antara pendidikan di sekolah, rumah, dan masyarakat secara komprehensif, bertahap 

dan holistik dalam semua aspek; intelektual, fisik, estetika, etika, dan spiritual. 

 

Pembahasan: 

A. Memahami Toleransi untuk Menangkal Radikalisme Agama 

 Secara bahasa, memang sulit menemukan terminologi toleransi dalam Alquran. Tetapi 

jika ditelusuri melalui lawan kata dari toleransi, yaitu intoleransi atau pemaksaan, maka sangat 

mudah ditemukan. Allah berfirman: 

ن ياْكفُرْ   ۖ   ْشُد ِمنا اْلغايِِّ قاد تَّبايَّنا الر    ۖ   اها ِفي الِدِّينِ َلا إِْكرا  يُْؤِمن بِاللَّـِه فاقاِد اْستاْمساكا بِاْلعُرْ   فاما اما  بِالطَّاُغوِت وا ِة اْلُوثْقاٰى َلا انِفصا وا

اللَّـهُ ساِميٌع عاِليٌم   ۖ   لاهاا  ﴾ ٢٥٦﴿وا

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang 

benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut 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 (QS. Al-

Baqarah [02]: 256). 

 

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. 

Agama menjadi pilihan pribadi sesuai dorongan jiwa dan kehendak hatinya. Hanya saja ketika 

seseorang sudah memutuskan menganut agama tertentu, maka ia harus siap dengan segala 

http://tanzil.net/#2:256
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resiko karena sudah jelas antara jalan yang benar dari jalan yang sesat. Di samping itu Alquran 

banyak menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, Kristen, Shobi’in, dan kaum musyrikin. Ini 

menunjukkan bahwa Allah mengakui eksistensi agama-agama tersebut –meski tidak 

membenarkannya- dan memerintahkan umat muslim untuk tidak mengganggu saat mereka 

beribadah di tempat ibadah menurut keyakinan masing-masing. Ketika dalam keadaan perang 

pun umat muslim tidak boleh merusak tempat ibadah non muslim.  

Sikap toleransi dalam bahasa Arab sering menggunakan istilah samahah. Tasamuh 

diartikan bersikap mudah, halus, dan tidak ekstrim. Dalam kamus Taju al-‘Arus,  Murtadha al-

Zubaidy (1308H) mengartikan millatun samhah dengan agama yang tidak sulit. Dalam kamus 

Arabic-English Dictionary karya Hans Wehr (1980), samaha diartikan toleran. Terminologi 

toleransi ini dapat ditemukan juga dalam hadis Rasulullah SAW dalam bentuk kata al-samhah.  

ةُ  ناِفيَّةُ السَّْمحا ْيِن إِلاى هللاِ اْلحا ب  الدِِّ  أاحا

Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus dan mudah (HR Bukhori dan Ibn Abi 

Syaibah).  

 

Selain mudah dan tidak ekstrim, makna toleransi dalam Islam memang sebaiknya 

diartikan tidak saling mengganggu antar umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi 

pribadi yang toleran adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Implikasi dari sikap toleransi dalam 

Islam harus bisa menolak radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme dalam bentuk apapun. Teror 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan Islam harus diwaspadai, 

ditangkal, atau dilawan. Dari pengalaman memerangi aksi terorisme ini Indonesia dijadikan 

teladan baik dan pusat pertemuan sosialisasi Islam Rahmah lilalamin oleh para ulama dunia. 

Misal di Masjid Raya Padang Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2017 

diadakan Pertemuan Ulama Asia Tenggara, Asia Barat Daya, Afrika, dan Eropa. Forum ini 

diadakan untuk menujukkan ke dunia bahwa Islam adalah agama cinta damai. Umat Islam 

Indonesia berhasil mengelola kebhinekaan yang luar biasa, Islam bisa berjalan berdampingan 

dengan demokrasi dan perdamaian dunia (Hidayatullah.com, 18 Juli 2017).  

Bahkan pada tanggal 17-19 Oktober tahun 2017 telah diadakan juga Konferensi 

Internasional dan Multaqa Nasional IV Alumni Al-Zahar Mesir di Lombok, Nusa Tenggara 

Barat yang menghasilkan Deklarasi Lombok. Poin pertama Deklarasi Lombok adalah perlunya 

memperluas jaringan Alumni Al-Azhar dengan membuka cabang di seluruh belahan dunia, 

untuk secara bersama-sama dan bahu membahu memerangi pemikiran ekstrem dan radikal, 

antara lain pemikiran yang menghalalkan darah dan tindakan kriminal dengan 
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mengatasnamakan agama. Poin kedua, perlunya menyusun rencana dan langkah kongkrit 

terkait wacana keagamaan kontemporer yang melandasi kerukunan hidup umat manusia, 

menjauhi ujaran kebencian dan tindak kekerasan, menghormati sesama manusia, memelihara 

kehormatan jiwa, mencintai tanah air dan bela negara, serta mengukuhkan sikap moderat dan 

toleran. Poin kelima, perlunya menyebarluaskan teologi Asyari dalam masalah akidah yang 

merupakan benteng pelindung Islam dari pemikiran dan ideologi ekstrem dan radikal. Teologi 

Asyari tidak membenarkan tindakan saling mengkafirkan sesama orang yang berkiblat ke 

Kakbah. Poin keenam, perlunya sikap kehati-hatian dalam menerima fatwa keagamaan yang 

ada di media sosial. Fatwa kegamaan harus merujuk kepada sumber-sumber yang otoritatif 

dengan memperhatikan kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat.  

Dalam forum konferensi tersebut TGB Muhammad Zainul Majdi yang terpilih sebagai 

Ketua Umum menyatakan bahwa konsep Wasathiyah dalam Islam adalah sikap seimbang 

dalam pemikiran dan perilaku yang ditandai antara lain dengan hidup harmonis dengan 

berbagai komponen masyarakat. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup 

berdampingan dengan rukun dan damai dalam masyarakat Madinah di bawah konsep al-

muwatanah, kesamaan kedudukan sebagai penduduk dan warga negara (Republika.co.id, 20 

Oktober 2017)  

 

 B. Membentuk Jiwa Cinta Damai Melawan Intoleransi 

 Dewasa ini toleransi menjadi fondasi dasar negara bangsa modern. Di Eropa dan 

Amerika, toleransi selalu dipelihara dan dipropaganda secara masif sebagai instrumen nilai 

untuk menata peradaban bangsa dan demokrasi. Tanpa toleransi maka demokrasi modern tidak 

akan pernah terwujud. Sementara itu di negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia 

dipropagandakan sebagai negara yang intoleran baik dalam dunia akademis maupun media 

massa internasional. Karena seringnya peristiwa terorisme, bom bunuh diri, perang saudara 

yang berbau SARA, kekerasan antar penganut beragama atau antar kelompok mayoritas dan 

minoritas. Akibatnya Islam digambarkan oleh jurnalis Barat sebagai agama yang suka 

kekerasan. Islam dituduh oleh Barat sebagai agama yang mengajarkan intoleransi, terorisme, 

kekerasan, radikalisme, dan peperangan.   

Penelitian lembaga studi Center of Strategic and International Studies (CSIS) 

sebagaimana dilaporkan oleh Tempo.co menunjukkan bahwa toleransi beragama orang 

Indonesia tergolong rendah. Alasannya karena "Masyarakat menerima fakta bahwa mereka 

hidup di tengah keberagaman. Tapi mereka ragu-ragu menoleransi keberagaman", demikian 
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kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips Vermonte, dalam 

diskusi bertajuk "Demokrasi Minim Toleransi" pada hari Selasa 5 Juni 2012. Philips 

mencontohkan, masyarakat menerima kenyataan hidup bertetangga dengan orang yang 

berbeda agama. Tapi masyarakat relatif enggan memberikan kesempatan kepada tetangganya 

untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam survei CSIS, sebanyak 59,5% responden tidak 

berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. Sekitar 33,7% lainnya menjawab 

sebaliknya. Penelitian dilakukan pada Februari 2012 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 

responden. Hasil survei juga menunjukkan kecenderungan intoleransi ada pada kelompok 

masyarakat dalam semua kategori pendidikan. 20%-38% masyarakat berpendidikan SD, SMP 

dan SMA menyatakan tak keberatan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain di 

lingkungannya. Artinya 62%-80% masyarakat merasa keberatan.  

Cara terbaik melawan intoleransi pada umat Islam di Indonesia adalah internalisasi 

pemahaman Islam yang benar dan membentuk jiwa cinta damai pada diri sendiri. Islam secara 

bahasa berarti patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah. Kata Islam berderivasi menjadi 

salam berarti keselamatan, silm berarti perdamaian, taslim berarti penyerahan diri. Islam adalah 

agama para nabi sejak Adam As hingga sekarang. Islam juga menjadi agama Nabi Ibrahim As, 

Nabi Musa As, Nabi Isa As, dan para nabi yang lain. Inti ajaran tauhid mereka sama, tapi syariat 

masing-masing yang berbeda. Ketika Islam itu diwahyukan oleh Allah kepada nabi terakhir, 

Nabi Muhammad SAW, maka syariat Allah itulah yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua 

manusia hingga akhir zaman. Hal ini dalam rangka menciptakan keselamatan, kesejahteraan 

dan perdamaian di dunia dan akhirat. Misi Islam adalah menebar rahmat. Allah berfirman:  

ا أارْ  ما ةً ِلِّْلعاالاِمينا ساْلنااكا إَِلَّ را وا  ﴾١٠٧﴿ْحما

Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam 

(QS. Al-Anbiya [21]: 107). 

  

Karena itu ajaran Islam bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, kapanpun, dan di 

manapun. Misi ajaran Islam adalah membawa rahmat cinta damai bagi umat manusia dan 

seluruh alam sepanjang zaman. Rahmat ajaran Islam juga dapat menjawab tantangan zaman, 

yang mencakup semua bidang; spiritualitas, ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial.  

Pertama, di bidang spiritualitas, Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya dalam 

ritual-ritual keagamaan saja, tapi mencakup semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, 

berniat karena Allah, dan mencari ridho-Nya. Muslim yang baik adalah yang mempunyai sifat 

kasih sayang dan cinta damai kepada sesama dan lingkungan. Kedua di bidang ekonomi, Islam 

http://tanzil.net/#21:107
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mengajarkan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Allah dan Rasul-Nya 

memerintahkan agar umat Islam kerja keras, produktif-kreatif, kaya yang dermawan, 

berdagang dengan jujur tidak riba agar hidup berkah dunia akhirat. Ketiga bidang 

pendidikan, Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan, dari lahir sampai liang lahad. Bahkan Allah akan meninggikan orang yang 

beriman dan berilmu beberapa derajat. Keempat di bidang politik, Allah memerintahkan untuk 

memilih pemimpin yang beriman dan beramal shaleh, jujur dan adil, bermanfaat dan 

membawa kesejahteraan bagi rakyat. Allah juga memerintahkan pemimpin untuk mendengar 

aspirasi rakyat, mencintai rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan 

diri sendiri, melindungi dan melayani rakyat. Selama pemimpin itu baik dan membuat 

peraturan yang tidak menyalahi aturan Allah, maka rakyat wajib untuk mendukung dan 

mentaati. Kelima di bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran bersifat egaliter dan 

kesetaraan derajat manusia kecuali taqwa. Di sisi Allah tidak ada kelebihan antara manusia 

kulit putih atas kulit hitam, orang kaya atas orang miskin, Arab atas non Arab kecuali kualitas 

taqwa. Islam juga menjunjung tinggi sikap tolong menolong, toleransi, kerukunan antar umat 

beragama, menghormati orang lain, peduli kaum lemah dan teraniaya. 

 Inilah wajah Islam sesungguhnya yang mencerahkan. Islam yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, cinta damai, toleransi, dan saling menghormati satu sama 

lain. Akan tetapi jika saat ini atau suatu saat nanti Islam ternodai oleh perbuatan umat muslim 

sendiri, maka umat muslim sejati harus berani memperbaiki diri. Atau Jika terjadi ‘the great 

theft’ pencurian terbesar agama Islam oleh kelompok muslim ekstrimis -meminjam istilah 

Khaled Abou El-Fadl sebagaimana dikutip oleh Jeffrie Geovanie (2013)-, maka umat muslim 

harus tegas merebut kembali nama baik Islam. Umat muslim harus memperbaiki citra baik 

mereka. Umat muslim harus menebarkan rahmat cinta damai bagi alam semesta. 

 Mayoritas muslim Indonesia berjumlah kurang lebih 85-90% dari jumlah total 

penduduknya terbukti sangat toleran. Bahkan mungkin sekarang ini muslim Indonesia menjadi 

umat paling toleran sedunia. Umat muslim rela menghapus tujuh kata dalam pembukaan UUD 

1945 yang mereka anggap bernafaskan Islam karena adanya penolakan dan keberatan dari non 

muslim. Mereka tidak pernah memaksakan non muslim untuk masuk Islam. Tidak ada 

islamisasi terselubung. Negara Republik Indonesia memberikan hak libur kepada penganut 

agama minoritas. Bandingkan dengan negara Amerika, Australia, dan Eropa yang mengaku 

sebagai ‘Mbahnya’ toleransi. Di negara-negara tersebut tidak ada libur untuk hari raya umat 

Islam. Negara Indonesia menggunakan kalender masehi dalam setiap rangkaian program 
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nasional. Jika ada masyarakat yang terkesan menolak pendirian gereja seperti kasus GKI 

Yasmin di Bogor dan Gereja Filadelfia di Bekasi, sebenarnya mereka hanya minta 

ditegakkannya peraturan yang tertulis dalam Surat Kebijakan Bersama (SKB) tiga menteri. 

Salah satu syarat diperbolehkannya mendidirkan bangunan tempat ibadah adalah adanya tanda 

tangan 90 orang dari warga. Pendirian gereja tersebut tidak bisa memenuhinya. Fakta lain 

sesungguhnya yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya gereja berdiri di daerah tertentu tapi 

kosong jemaat. Seperti yang terjadi di sepanjang jalan Pekan Baru ke kota Dumai, di Riau. Di 

beberapa tempat di Dumai terdapat satu masjid yang dikepung oleh enam sampai delapan 

gereja. Adakah toleransi sedahsyat ini di negara-negara yang mayoritas non-muslim? 

Namun sayang toleransi yang begitu nyata dan kasat mata ini sering dinafikan oleh para 

pemikir muslim sendiri (baca: pemikir liberal dan oknum pejabat). Pencitraan Islam intoleran 

sering juga dipropagandakan oleh pekerja tinta muslim untuk media muslim atau non-muslim. 

Padahal beberapa sarjana Barat dengan jujur mengakui Islam sebagai agama penuh toleransi. 

Seperti Thomas W Arnold (1931) dalam bukunya The Preaching of Islam menyatakan bahwa 

Islam adalah agama yang penuh toleransi, dan disyiarkan dengan penuh rasa damai. 

 

 

C. Cara Membentuk Jiwa Toleran Pada Generasi Milenial 

 Karakter khusus generasi milenial adalah menginginkan teknologi, intens berinteraksi 

dengan media sosial, dan selalu membutuhkan bimbingan mentor (Howe & Nadler, 2012). 

Karena itu pembentukan jiwa toleran pada diri mereka membutuhkan langkah-langkah 

pembimbingan yang komprehensif dan holistik, memperlihatkan keteladanan pendidik, dan 

pemberdayaan mereka dalam kegiatan-kegiatan aplikatif, menggunakan teknologi dan media 

sosial yang menarik, serta adanya sinergitas antara pendidikan di sekolah, rumah, dan 

masyarakat. Beberapa langkah pendidikan toleransi yang dapat diimplementasikan sebagai 

berikut: 

I. Pendidikan toleransi di lembaga pendidikan, sekolah, atau pondok pesantren. 

1. Pengurus yayasan, kepala sekolah, dan pimpinan pondok menerapkan kebijakan sesuai 

dengan program pemerintah dalam pendidikan toleransi yang terjabarkan dalam 

program Penguatan Pendidikan Karakter dan program Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka 

2. Pengurus yayasan, kepala Sekolah, pimpinan pondok, dan atau pengambil kebijakan 

harus kreatif-inovatif untuk membuat kebijakan adanya mata pelajaran khusus tentang 
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toleransi umat beragama. Seperti mata pelajaran Sirah yang mengajarkan keteladanan 

tokoh-tokoh muslim yang toleran. Mata pelajaran ini sebagai muatan lokal atau mata 

pelajaran khas lembaga pendidikan.  

3. Guru PAI harus mengajarkan Aqidah Asy’ariyah yang toleran dan tidak 

mengkafirkan/membid’ahkan sesama umat Islam, saling menghormati perbedaan 

pendapat di antara ulama, dan bijak dalam merespon fatwa keagamaan yang muncul di 

media sosial. Hal ini sesuai dengan Kurikulum Merdeka untuk membentuk profil 

Pelajar Pancasila. 

4. Guru PAI harus cerdik menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi yang 

sesuai dengan perkembangan peserta didik generasi milenial. Tidak monoton 

menggunakan ceramah dan praktik kegiatan rutin. Guru PAI dapat menggunakan 

metode diskusi-intraktif, proses belajar berbasis pemecahan masalah, proses belajar 

berbasis keingintahuan tinggi dan penemuan, pembelajaran berbasis proyek nyata 

dalam kehidupan, dan proses belajar yang kolaboratif baik dengan tatap muka maupun 

dunia maya.  

5. Semua guru dan wali kelas melakukan pengintegrasian nilai-nilai toleransi dalam 

pembelajaran PAI, PPKn, dan mata pelajaran lain, serta menjadi teladan dalam bersikap 

toleran. Pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di dalam 

sekolah maupun luar sekolah (masyarakat atau komunitas); pemaduan kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; sinergitas dan pelibatan warga sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. 

6. Guru melakukan perdalaman dan perluasan yang berupa penambahan dan 

pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sikap toleransi 

siswa; penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa; pengaturan ulang waktu 

belajar di sekolah maupun luar sekolah. Seperti pemberdayaan siswa dalam pembiasaan 

toleransi di sekolah dan pelibatan semua siswa dalam kegiatan gotong royong 

mempersiapkan peringatan hari besar agama lain. 

7. Kepala sekolah dan pimpinan pondok melakukan penyelarasan program berupa 

penyesuaian tugas pokok guru, mnajemen berbasis sekolah, memberdayakan fungsi 

komite sekolah dalam membuat gerakan pendidikan toleransi di dalam sekolah maupun 

luar sekolah. 

II. Pendidikan toleransi di rumah dan keluarga 

1. Orang tua menjadi teladan dalam bersikap toleran dan cinta damai 
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2. Orang tua membimbing dan membiasakan anak untuk bersikap toleran, cinta damai, 

dan menghormati umat agama lain dan ritual keagamaannya. 

3. Orang tua membiasakan untuk menghargai pendapat orang lain 

4. Orang tua membudayakan sikap sopan santun terhadap semua orang tanpa 

memandang perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. 

5. Orang tua mengawasi dan membimbing untuk mengakses channel you tube dan 

aplikasi lain yang mengajarkan sikap cinta damai dan toleransi, serta menjauhi berita 

palsu. Hal ini dilakukan agar semua anggota keluarga memiliki jiwa toleran dalam 

bermedia sosial.  

III. Pendidikan toleransi di masyarakat 

1. Para tokoh masyarakat dan public figure harus menjadi teladan dalam toleransi antar 

umat beragama demi terapainya kerukunan masyarakat. 

2. Para tokoh masyarakat mengadakan kegiatan yang melibatkan semua anggota, baik 

muslim ataupun non-muslim, ikut aktif dalam kegiatan berorientasi kemasyarakatan 

maupun keagamaan selama tidak merusak dan mengganggu keyakinan masing-

masing. 

3. Masyarakat membentuk dan menciptakan keadaan yang menjunjungi tinggi toleransi 

pergaulan, toleransi beragama, toleransi berpolitik, dan toleransi berbudaya. 

4. Pemerintah setempat harus menjamin keamanan dan kebebasan melakukan kegiatan 

keagamaan. Seperti ibadah kebaktian massal Nasrani bebas diadakan di Gereja atau 

lapangan sama seperti muslim. Dalam aktifitas sehari-hari umat non muslim bebas 

memilih pakaian sesuai agamanya tanpa mengganggu yang lain. Para pemeluk agama 

lain mendapat hak yang sama dengan muslim menjadi pegawai negeri sipil maupun 

militer. 

 

Kesimpulan: 

Artikel ini menyimpulkan pentingnya membentuk jiwa toleran dan cinta damai untuk 

menangkal sikap intoleransi dan radikalisme agama. Membentuk jiwa toleran pada diri 

generasi milenial membutuhkan langkah-langkah pembimbingan yang komprehensif dan 

holistik dari pendidik, memperlihatkan keteladanan pendidik, dan memberdayakan mereka 

dalam kegiatan-kegiatan aplikatif, menggunakan teknologi dan media sosial yang menarik, 

serta adanya sinergitas antara pendidikan di sekolah, rumah, dan masyarakat. Dilaksanakan 
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secara utuh-menyeluruh, bertahap, dan terus menerus pada pembentukan intelektual, fisik, 

estetika, etika, dan spiritual. 

Bagi guru, orang tua, dan penentu kebijakan pendidikan, simpulan gagasan tertulis ini 

dapat dijadikan referensi dalam mengimplementasikan pembentukan jiwa toleran pada diri 

anak-anak yang memiliki karakter generasi milenial. Bagi peneliti, gagasan ini dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan rujukan untuk peneltian selanjutnya dalam pembentukan jiwa 

toleransi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alquran dan Terjemahnya. 

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. (1992). Shahih al-Bukhory. Jilid 1. Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah.  

Al-Zubaydi, Sayyid Muhammad Murtada Al-Hasiny Al-Wasithy. (1306H). Taj al-Arus Min 

Jawahir al-Qamus. Kairo, Mesir: Matba’ah al-Khayrriyahq. 

Arnold, Thomas W. (1931). The Preching of Islam. London: Constable. 

Awal, Rahma Fitri, (2020). Nilai-Nilai Toleransi dalam Pembeajaran Pendidikan Agama Islam 

(Studi pada SMP 1 Basarang di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas). Tarbiyah 

Islamiyah. 10(2). ISSN 2088-4095. UIN Antasari 

Bunga, Putri Komala Pua. (2018). Toleransi Umat Beragama dan Pengaruhnya terhadap 

Kerukunan Masyarakat di Desa Tindekande Kecamatan Wolowae Labupaten Nagekeo 

Nusa Tenggara Timur. Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Makasar. 

Geovanie, Jeffrie. (2013). Civil Religion: Dimensi Sosial Politik Islam. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

Howe, N. & Strauss, W. (1991). Generations: The History of America’s Future, 1584-2069. 

William Morrow Paperbacak: New York City. 

Howe, N. & Nadler, R. (2012). Why Generation Matter: Ten Findings from LifeCourse 

Research on the Workforce. Diakses dari URL https://www.lifecourse.com/ 

assets/files/Why%20Generation%20Matter%20LifeCourse%20Associates%20Feb%20

2012.pdf. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). Konsep dan Pedoman Penguatan 

Pendidikan Karakter. Jakarta: Sekretaris Kemdikbud.  

Maarif, A Syafii. (2004). Mencari Autentisitas dalam Kegalauan. Yogyakarta: PSAP. 



Membentuk Jiwa Toleran Pada Generasi Milenial Untuk Menangkal Intoleransi dan 

Radikalisme Agama 

Yiyin Isgandi – Universitas Negeri Malang 

 

 
 

19 SEMINAR NASIONAL KEISLAMAN LP3 Universitas Negeri Malang 

“MODERASI BERAGAMA UNTUK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” 
MALANG, 28 Maret 2022 

Mulyono, Galih Puji. (2017). Radikalisme Agama di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang 

Sosiologi Kewarganegaraan. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 

ISSN 2579-5740. Doi: http://doi.org/10.25273/ citizenship.v5i1.1212 

Mumin, U Abdullah. (2018). Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam 

(Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran di Sekolah). Al-Afkar: Journal for Islamic 

Studies, 1(2), 25. ISSN 2614-4905. Doi: 10.5281/zenodo.3554805   

Mustaqim, Mujahidil. (2019). Analisis Nilai-Nilai Toleransi dalam Kurikulum Pendidikan 

Agama. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 16(1). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. doi: 

10.14421/jpai.2019.161-05 

Nursyamsi, M & Agus Yulianto. (2017, Oktober 20). Deklarasi Lombok Alumni Al-Azhar, Ini 

Isinya... Republika.co.id. Diakses dari URL https://www.republika.co.id/berita/ 

oy3kk1396/deklarasi-lombok-alumni-al-azhar-ini-isinya 

Putra, Ilham Pratama. (2022, Maret 09). Medcom.id. Nadiem: Pendidikan Karakter Jadi 

Prioritas Merdeka Belajar. Diakses dari URL https://www.medcom.id/pendidikan/ news-

pendidikan/gNQevywN-nadiem-pendidikan-karakter-jadi-prioritas-merdeka-belajar  

Sahlan, Muhammad. (2017, Mei 25). Radikalisme Agama di Indonesia. NUonline. Diakses dari 

URL https://www.nu.or.id/opini/radikalisme-agama-di-indonesia-Ieg46 

Tim Hidayatullah. (2017, Juli 18). Wali Kota Padang: MUI termasuk Panitia Pertemuan Ulama 

Dai Internasional. Diakses dari URL https://www.hidayatullah.com/berita/ 

nasional/read/2017/07/18/120038/wali-kota-padang-mui-termasuk-panitia-pertemuan-

ulama-dan-dai-internasional.html 

Tim Tempo. (2012, Juni 05). Survei Toleransi Umat Beragama Orang Indonesia Rendah. 

Tempo. Diakses dari URL http://www.tempo.co/read/news/2012/06/05/ 

173408521/Survei-Toleransi-Beragama-Orang-Indonesia-Rendah. 

Wehr, Hans. (1980). Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written 

Arabic. Edit JM Cowan. Third Edition. London: MacDonald and Evans Ltd. 

Yunida. (2017). Membentuk Sikap Toleransi Anak Melalui Peran Orang Tua di Perum Pemda 

Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Skripsi BKI UIN Raden Intan 

Lampung 

 

 

 



Merajut Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Islam 

Ahmad Asroni – Universitas Islam Indonesia 

 

 
 

20 SEMINAR NASIONAL KEISLAMAN LP3 Universitas Negeri Malang 

“MODERASI BERAGAMA UNTUK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” 
MALANG, 28 Maret 2022 

MERAJUT PERDAMAIAN MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

BERWAWASAN MODERASI BERAGAMA 

 

Ahmad Asroni 

Universitas Islam Indonesia 

E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id  

 

Abstrak: 

Artikel ini mengkaji urgensi mengimplementasikan Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan 

moderasi beragama di Indonesia. PAI berwawasan moderasi beragama memiliki peran penting dan 

strategis dalam melahirkan generasi toleran dan multikultural. Melalui PAI berwawasan moderasi 

beragama, peserta didik diharapkan committed terhadap Islam sekaligus toleran terhadap pemeluk 

agama lain.  Kehadiran PAI berwawasan moderasi beragama di Indonesia kian terasa urgen dilakukan 

di setiap institusi pendidikan (tak terkecuali institusi pendidikan Islam) karena menguatnya radikalisme 

di kalangan siswa/pelajar. PAI berwawasan moderasi beragama hanya akan berhasil bilamana 

diajarkan oleh pendidik PAI yang memiliki kesadaran moderasi beragama. Selain itu, 

kurikulum dan materi yang diajarkan tentunya juga harus memuat nilai-nilai moderasi 

beragama. Karena itu, diperlukan kemauan politik (political will) setiap stakeholders, 

khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, 

perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain untuk merumuskan kebijakan PAI 

beperspektif/berwawasan moderasi beragama, sehingga dapat menjadi alat (instrumen) yang 

efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi kepada setiap peserta didik. Dengan 

demikian, terajut harmoni dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.    

 

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, moderasi beragama, radikalisme, institusi pendidikan  

     

Pendahuluan 

Indonesia yang dikenal masyarakat dunia sebagai negara yang ramah, toleran, dan 

menjadi model bagi bangsa-bangsa lain, kini seakan telah kehilangan keramahannya. 

Kekerasan dan anarkisme berjubah agama kini seolah menjadi pemandangan yang biasa di 

negeri multireligi ini. Ironisnya, para pelaku kekerasan acap melakukan kekerasan seraya 

mengumandangkan nama Tuhan. Prilaku ini tentu tak beradab dan tidak pantas dilakukan oleh 

manusia yang beragama. Apapun dalihnya, kekerasan apalagi pembunuhan dengan semena-

mena tidak dibenarkan. Kalaupun ada perbedaan teologis, tidak semestinya disikapi dengan 

kekerasan dan main hakim sendiri.  

Merebaknya berbagai kekerasan berbasis SARA di Indonesia belakangan ini 

mengindikasikan bahwa nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia mulai memudar. Padahal, 

perbedaan dan keragaman adalah sunnatullāh. Kehadirannya akan senantiasa ada dalam derap 

langkah kehidupan manusia. Ia akan senantiasa hadir pada kehidupan umat manusia. Meski 
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begitu, nilai-nilai pluralitas dan multikultural ternyata tidak selalu dipahami dan disadari oleh 

manusia, termasuk warga negara Indonesia. Menurut Zakiyuddin Baidhawy (2007: 28), ada 3 

indikator rendahnya pemahaman dan kesadaran multikultural warga negara Indonesia. 

Pertama, rendahnya pemahaman terhadap agama dan etnis lain. Kedua, rendahnya keinginan 

memahami budaya lain. Ketiga, rendahnya apresiasi dan toleransi terhadap budaya dan 

keyakinan/agama lain.    

 Marakya kekerasan dan konflik bernuansa SARA di nusantara sejatinya berasal dari 

social prejudice (prasangka sosial). Social prejudice muncul lantaran tidak ada atau rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk menerima kelompok lain yang berbeda. Secara umum, rendahnya 

kesadaran multikultural masyarakat menyebabkan munculnya primordialisme dan klaim 

kebenaran (truth claim) sepihak yang mengklaim kelompoknya yang paling benar dan 

menganggap kelompok lain (the others) salah. Bahkan menganggapnya sebagai ancaman. 

Maraknya social prejudice dapat berujung konflik SARA yang tentunya akan mengancam 

integrasi bangsa Indonesia.  

 

Tinjauan Pustaka 

 Maraknya kekerasan dan konflik bernuansa SARA di Indonesia bisa jadi salah satunya 

disebabkan oleh ketidakberdayaan atau kegagalan pendidikan agama (Islam) dalam melahirkan 

peserta didik yang toleran dan berperspektif multikultural. Banyak kritik ditujukan terhadap 

praktik pendidikan agama. Praktik pendidikan agama, termasuk Pendidikan Islam, selama ini 

–terutama pada masa rezim Orde Baru— tidak lebih sekedar alat indoktrinasi untuk 

melanggengkan status quo penguasa (Baidhawy, 2005: 18-19). Selama ini pula, praktik 

pendidikan agama (Islam) di lembaga-lembaga pendidikan lebih berwatak eksklusivistik 

dengan mengajarkan keselamatan dan klaim kebenaran (salvation and truth claim) di satu sisi, 

namun merendahkan agama lain yang berbeda di sisi lain (Baidhawy, 2005: 31). 

 Di samping itu, praktik pendidikan agama dewasa ini lebih banyak berorientasi pada 

ritual an sich, tidak atau kurang berorientasi pada pendalaman nilai-nilai keagamaan 

(religiusitas) peserta didik (Susetyo, 2005: 74).  Pendidikan agama sekedar pada 

pengajaran tentang persoalan hukum-hukum, aturan-aturan, dan larangan-larangan dan belum 

menyentuh hal-hal yang fundamental terkait permasalahan iman, harapan, dan kasih sayang. 

Pendidikan agama lebih menonjolkan to have religion, bukan to be religious.  Model 

pembelajaran seperti ini hanya akan menghasilkan kesalehan pribadi daripada kesalehan sosial. 

Pembelajaran agama terkesan sekedar menjadikan orang taat pada aturan agama, tetapi kurang 

menaruh perhatian pada persoalan-persoalam sosial. Orientasi dasar pembelajaran agama 
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seharusnya dapat mengantarkan anak didik semakin religius dan bukan hanya sekedar 

beragama (Susetyo, 2005: 87-90). Romo Magnis-Suseno (2004: 81-82) menyebutkan bahwa 

praktik pendidikan agama di negeri ini tidak cukup memberi dampak positif bagi pembangunan 

etika/moral. Dalam perspektifnya, pendidikan agama acapkali diajarkan secara formal-

ritualistik an sich, tanpa dibarengi upaya membangun sikap inklusif dan tanggung jawab etik.  

 Setali tiga uang dengan Romo Magnis-Suseno, Paul Suparno (2003: 32-33) 

melontarkan kritiknya terhadap praktik pendidikan agama. Pertama, pembelajaran agama 

lebih berorientasi dan menekankan pada hafalan. Akibatnya, meskipun peserta didik mengerti 

pelajaran agama dan karenanya dalam ujian mendapatkan nilai baik, akan tetapi pengetahuan 

tersebut tidak mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan selanjutnya. Pembelajaran 

agama kurang berorientasi pada pembentukan nilai moral, sikap hidup, dan penghayatan hidup 

yang mampu membantu peserta didik mengembangkan kehidupannya lebih baik. Kedua, 

pembelajaran agama lebih menekankan indoktrinasi. Model pendidikan agama semacam ini, 

pendidik (guru atau dosen) sangat aktif menjejali pengetahuan, sementara peserta didik lebih 

banyak hanya menjadi pendengar yang baik. Meminjam terminologi Paulo Freire, pendidikan 

semacam ini disebutnya dengan banking system. Peserta didik tidak diaktifkan untuk mencari 

nilai hidup. Akibatnya, nilai-nilai agama tidak dapat diinternalisasikan dan tidak dirasakan 

sebagai sesuatu yang baik. Ketiga, banyak pembelajaran agama yang terlalu menitik-beratkan 

pada ibadah, namun kurang menekankan pada penghayatan agama. Keempat, dalam evaluasi, 

pendidikan agama tampak menekankan pengetahuan hafalan. Nilai agama ditentukan oleh 

ujian akhir yang berisi pilihan ganda. Padahal yang lebih baik adalah nilai pendidikan agama 

diambilkan dari keselurahan proses, apakah peserta didik berprilaku religius selama berada di 

lembaga pendidikan (sekolah/kampus). Kelima, pembelajaran agama kurang dihubungkan 

dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai sosial, emosional, spiritual, nilai hidup bersama, 

dan sebagainya. Keenam, kurang kuatnya dukungan dari kondisi lingkungan dan sistem. 

Internalisasi nilai-nilai agama acapkali kandas di tengah jalan lantaran tidak didukung oleh 

kondisi atau lingkungan yang sesuai, baik di lembaga pendidikan, keluarga, maupun 

masyarakat. 

 Pembelajaran agama mestinya tidak sekedar memberikan informasi atau memberikan 

ilmu pengetahuan tetapi juga semestinya menyentuh kalbu, sehingga memotivasi peserta didik 

untuk terdorong melakukan perubahan. Tujuan pendidikan (agama) akan berhasil manakala 

menyasar pada ranah intelektual (kognitif), prilaku (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik) 

Anehnya, parameter keberhasilan peserta didik dalam pendidikan agama di Indonesia hanya 

semata-mata berdasarkan pada kemampuan kognitif dan psikomotorik saja. Karenanya, tidak 
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heran jika kerap muncul masalah-masalah moral, sosial, dan spiritual di antara anak didik. 

Sebab, pendidikan agama tidak mampu memberikan tuntutan moral dan memberi pegangan 

dalam memilih nilai dan norma untuk hidupnya. Pendidikan agama semacam ini hanya mampu 

melahirkan manusia cerdas, tetapi culas akan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Peserta 

didik hanya mementingkan pencapaian nilai kelulusan saja. Alhasil, kehadiran pendidikan 

agama malah mengabaikan makna beragama dan makna iman sejati (Santoso, 2005: 280-281). 

Akibat penekanan pendidikan agama pada aspek kognitif dan cenderung mengabaikan dimensi 

spiritual dan sosial, maka mengakibatkan peserta didik kurang memiliki kepekaan terhadap 

problem-problem sosial-kemanusiaan (Rembangy, 2008: 208). 

 Oleh karena itu, urgen menghadirkan dan mengimplementasikan pendidikan agama 

(Islam) berwawasan moderasi beragama. Terlebih dalam kontek keindonesiaan yang majemuk, 

menurut Azyumardi Azra (2020: ix-xi), masa depan Islam di Indonesia adalah Islam moderat 

(wasathiyyah). Dalam pandangannya, Islam moderat (Islam wasathiyyah) merupakan corak 

Islam yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), tidak saja untuk 

umat Islam, namun pula untuk kelompok agama lain. Bahkan, seluruh makhluk yang mendiami 

bumi. Lebih lanjut menurutnya, prospek Islam dan umat Muslim tidak pada model Islam yang 

galak, radikal, atau garis keras. Islam garis keras tidak akan mampu mengantarkan umat Islam 

kemajuan peradaban. Indonesia sungguh beruntung bahwa Islam yang berkembang sejak awal 

di Indonesia adalah Islam moderat (wasathiyyah). Dalam konteks kekinian, Islam moderat 

(wasathiyyah) mendapatkan tantangan dan ancaman dari kelompok Islam transnasional yang 

mengusung praktik dan model keagamaan yang radikal, kaku, dan literal. Kelompok Islam 

transnasional ini belakangan ini massif disebarkan melalui berbagai lini kehidupan umat 

Muslim Indonesia, termasuk ke kelompok-kelompok Islam moderat (wasathiyyah). Karena itu, 

moderasi Islam (Islam wasathiyyah) Indonesia perlu mendapatkan penguatan-penguatan 

dengan cara melakukan revitalisasi dan reaktualisasi, sehingga menjadi arus utama 

(mainstream) di Indonesia.  

 

Pendidikan Agama Islam Berwawasan Moderasi Beragama 

Menyimak ketidakberdayaan/kegagalan pendidikan agama dalam melahirkan peserta 

didik yang toleran dan multikultural, maka urgen kiranya bangsa Indonesia untuk 

mengimplementasikan pendidikan agama berwawasan moderasi beragama. Pendidikan agama 

berwawasan moderasi beragama ini penting diimplementasikan karena penduduk Indonesia 

menganut beragam agama. Keragaman agama di Indonesia tentu saja sangat berpotensi 

menimbulkan konflik bilamana para penganutnya tidak saling menghormati dan menghargai. 



Merajut Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Islam 

Ahmad Asroni – Universitas Islam Indonesia 

 

 
 

24 SEMINAR NASIONAL KEISLAMAN LP3 Universitas Negeri Malang 

“MODERASI BERAGAMA UNTUK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” 
MALANG, 28 Maret 2022 

Tanpa mengabaikan peran pendidikan agama-agama lain, Pendidikan Agama Islam (PAI) 

berwawasan moderasi beragama memiliki peran penting dan strategis dalam melahirkan 

generasi toleran dan multikultural. Harapan ini bukanlah hal yang berlebihan karena mayoritas 

warga negara Indonesia menganut agama Islam. 

Ketidakberdayaan pendidikan agama (Islam) melahirkan peserta didik yang toleran dan 

berwawasan multikultural meniscayakan adanya rekonstruksi atau pembaharuan. 

Rekonstruksi/pembaharuan yang dimaksud adalah dengan memasukkan nilai-nilai moderasi 

beragama ke dalam PAI. Dengan kata lain, dibutuhkan PAI berwawasan moderasi beragama. 

Keberadaan PAI berwawasan moderasi beragama penting diimplementasikan lantaran ia 

menyediakan ruang yang sama bagi tumbuh dan berkembangnya perbedaan dan keragaman 

agama. PAI berwawasan moderasi beragama merupakan alternatif baru pendidikan agama 

yang menekankan pendekatan dialogis untuk menginternalisasikan kesadaran hidup bersama 

dalam keragaman agama. PAI berwawasan moderasi beragama dibangun di atas semngat 

hubungan ekualitas dan kesederajatan, saling memahami, saling percaya, interdepensi, serta 

menghormati perbedaan dan keunikan masing-masing agama (Baidhawy, 2005: 74). Melalui 

PAI berwawasan moderasi beragama, peserta didik diharapkan memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap agama Islam di satu sisi dan toleran terhadap pemeluk agama lain di sisi lain.   

 Kehadiran PAI berwawasan moderasi beragama di Indonesia kian terasa urgen 

dilakukan di setiap institusi pendidikan (tak terkecuali institusi pendidikan Islam) karena 

menguatnya radikalisme di kalangan siswa/pelajar. di kalangan pelajar, terutama Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Komaruddin Hidayat menyebutkan beberapa temuan riset yang 

menunjukkan bahwa paham radikalisme telah mengilfiltrasi pelajar SMA. Pelajar menjadi 

salah satu bidikan utama kelompok radikal karena mereka kebanyakan memiliki pengetahuan 

keagamaan yang rendah dan secara psikologis masih labil. Kelompok radikal berupaya 

menguasai lembaga OSIS dan Rohis.  

 Lebih lanjut menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatulllah dan Rektor Universitas 

Islam Internasional Indonesia ini, jejaring radikalisme telah menyebar ke sekolah-sekolah. 

Oleh karenanya, pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua perlu menyikapinya dengan serius. 

Ia menambahkan bahwa yang perlu diwaspadai adalah penyebaran radikalisme kepada pelajar 

dengan cara brain wash (cuci otak) (http://www.uinjkt.ac.id). Selain itu, temuan riset Pusat 

Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru PAI dan siswa Muslim di Pulau Jawa memiliki tingkat toleransi yang 

rendah  dan menolak keragaman agama (http://www.ppim.or.id). 

http://www.uinjkt.ac.id/index.php/category-table/1091-radikalisme-islam-menyusup-ke-smu.html
http://www.ppim.or.id/riset/?%20id=2009030%20923%203154


Merajut Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Islam 

Ahmad Asroni – Universitas Islam Indonesia 

 

 
 

25 SEMINAR NASIONAL KEISLAMAN LP3 Universitas Negeri Malang 

“MODERASI BERAGAMA UNTUK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM” 
MALANG, 28 Maret 2022 

 Manakala institusi pendidikan dan peserta didiknya telah terpapar radikalisme agama 

dan intoleransi, maka harapan untuk melahirkan generasi toleran dan berperspektif 

multikultural hanya menjadi mimpi di siang bolong. Sebaliknya, institusi pendidikan hanya 

akan melahirkan generasi radikal dan intoleransi yang akan merobek rajutan kebhinnekaan 

Indonesia. Jika hal itu yang terjadi, dapat dipastikan predikat Indonesia sebagai negara yang 

paling ramah dan toleran hanya akan tinggal kenangan.  Oleh karena itu, kehadiran PAI 

berwawasan moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan. PAI berwawasan moderasi 

beragama hanya akan berhasil bilamana diajarkan oleh pendidik yang memiliki kesadaran 

moderasi beragama. Selain itu, kurikulum dan materi yang diajarkan tentunya juga harus 

memuat nilai-nilai moderasi beragama. Karena itu, diperlukan  kemauan politik (political will) 

setiap stakeholders, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 

Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain untuk merumuskan kebijakan PAI 

beperspektif/berwawasan moderasi beragama. 

 

Kesimpulan 

 Berangkat dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PAI 

berwawasan moderasi beragama sangat urgen dan signifikan di Indonesia. Hal ini lantaran PAI 

berwawasan moderasi beragama dapat menjadi instumen yang efektif dan strategis dalam 

menanamkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai toleransi beragama di kalangan peserta 

didik. Terlebih dewasa ini kelompok-kelompok keagamaan radikal gencar mendiseminasikan 

paham keagamaan radikal di kalangan siswa/pelajar.  

 PAI berwawasan moderasi beragama hanya akan berhasil bilamana diajarkan oleh 

pendidik yang memiliki kesadaran moderasi beragama. Selain itu, kurikulum dan materi yang 

diajarkan tentunya juga harus memuat nilai-nilai moderasi beragama. Karena itu, diperlukam 

kemauan politik (political will) setiap stakeholders, khususnya Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan pihak-pihak 

lain untuk merumuskan kebijakan PAI berwawasan moderasi beragama . Bilamana PAI 

berwawasan moderasi beragama dapat diimplementasikan di setiap lembaga dan level 

pendidikan, maka kerukunan dan perdamaian antarumat beragama di Indonesia dapat terajut 

dengan baik.        
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Abstrak 

 Allah mentakdirkan manusia hidup pada kontekstasi keragaman dalam segala 

aspek. Khususnya kita sebagai warga Indonesia berbhineka tunggal ika, kata tunggal 

mencerminkan satu dari jamak aneka keragaman suku, bahasa, budaya, adat dan 

seterusnya yang biasa disebut multikultural. Inilah sebagian karakteristik masyarakat 

Indonesia dari sabang sampai merauke, berbeda suku tapi tetap satu juga. Selain itu, dalam 

sejarah sudah diajarkan terkait golongan keturunan, mulai rakyat jelata bahkan hingga 

golongan darah biru atau ningrat. Demikian juga dalam dunia akademisi, sering terasa 

adanya perbedaan strata pendidikan menjadikan ilmu yang dimiliki kurang memuaskan 

bagi pengguna, sehingga yang punya jabatan ataupun tingginya pendidikan semakin 

menjadi kuat dalam metode penguasaan pembelajarannya. Melalui pendekatan kajian 

pustaka dalam menelusuri berbagai referensi keislaman dapat disimpulkan bahwa 

moderasi Islam bukan menjadi hal baru bagi akademisi, di Perguruan Tinggi Umum 

Swasta (PTUS) karena banyaknya persamaan dan perbedaan dalam lembaga ini justru 

lebih mudah dimengerti daripada kalangan mahasiswa pendatang yang belajar dari luar 

budaya di sekitar lembaga. Hal ini ditunjukkan minimnya demonstrasi yang dilakukan 

segolongan masyarakat kampus akibat gagalnya pemahaman dalam menafsirkan 

fenomena yang mungkin sebagian menjadi dampak kebijakan lembaga untuk menjunjung 

tinggi asas musyawarah, mensosialisasi prosedur kebijakan yang memihak kepentingan 

umum yang memang dilakukan untuk kemaslakhatan warga kampus sebagai bentuk 

internalisasi moderasi beragama di lingkungan kampus. Serta adanya kesadaran semua 

kepentingan akan hak dan kewajiban setiap akademisi dalam penjaminkan mutu 

pendidikan di lembaganya demi terciptanya lingkungan yang kondusif,  nyaman damai 

untuk proses perkuliahan.  

 

 

Kata Kunci, moderasi beragama, masyarakat kampus, multikultural, konflik. 

  

Pendahuluan 

Keanekaragaman budaya bangsa menjadi inspirasi jiwa manusia untuk saling mengerti 

akan kebutuhan dari masing-masing individu dan juga watak karakter personal dalam 

menjalani hidup bersama. Islam juga telah mengajarkan bahwa perbedaan itu rahmat, yang 

sering terjadi menjadi alasan munculnya suatu konflik (Supriono, Khoiri, dan Ansori 2021). 

Munculnya perasaan tidak suka adanya persaingan jabatan dan juga pengalaman menjadikan 

manusia seperti katak dalam tempurung, yang tertekan dalam melakukan segala aktivitasnya, 

karena adanya batasan yang menjadi kendala dalam peningkatan pengetahuannya. Namun jika 

semua masalah itu dirasakan sebagai fitrah yang diberikan Allah maka akan menjadi kekuatan 

dan keunikan tersendiri. 

mailto:yuliantibunda1@gmail.com
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Permasalahan akibat perbedaan agama, suku, budaya dan bahasa daerah sering menjadi 

bobot pemicu adanya konflik. Sikap bijak dan arif menjadi kebutuhan untuk menyikapi adanya 

ancaman perpecahan maupun perseteruan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 

masyarakat. Untuk itu, tidak hanya sekedar pemahaman tentang moderasi beragama, namun 

juga harus ada aksi sikap nyata yang harus implementasikan sebagai bentuk pemahaman secara 

nyata bukan sekedar memahami teks bacaan saja, artinya bahwa adanya moderasi dalam 

beragama di Indonesia bukan Negara yang dimoderatkan, tetapi sudut pandang atau cara 

pemahaman serta aksi nyata warga Negara dalam beragama yang harus moderat karena 

Indonesia itu Negara yang berbineka tunggal ika yakni memiliki banyak budaya, bahasa, ras, 

suku, etnis dan agama idealnya saling melengkapi kekurangan dan perbedaan masing-masing 

dalam kehidupan masyarakat  (Rahayu & Lesmana, 2019).  

Kadangkala citra suatu agama dipandang suatu symbol yang suci karena mengontrol aksi 

sikap masyarakat untuk menjadi baik, namun bisa menjadi rusak dan hancur jika agama 

menjadi alat kekuatan politik hal ini seperti kejadian konflik di Poso Ambon. Fenomena seperti 

ini digerakkan suatu oknum yang ingin memecah belah kekuatan masyarakat dalam 

mendukung adanya tindakan anarkis yang menggunakan tameng agama, bahkan symbol 

keagamaan dibawa sebagai alat dalam melakukan aksinya (Darmayanti & Maudin, 2021).  

Penanaman nilai-nilai Moderasi beragama dengan cara yang mudah di pahami dan 

diterima masyarakat plural sebagai langkah dalam mengenalkan dan menguatkan aktivitas 

kehidupan di tengah - tengah masyarakat. Apa kekuatan akademisi sebagai umat beragama? 

Allah Tuhan kita mengajarkan dalam wahyuNya bahwa tujuan kehidupan ini akan tercapai 

dengan ilmu, maka metode menjalin hubungan yang baik dalam mengkolaborasikan nilai-nilai 

moderasi beragama melalui berbagai aspek yakni hubungan kita sebagai khalifatullah, 

hubungan kita sebagai An-Nas dan memaksimalkan kita sebagai ‘abdullah. Ini bukanlah 

tuntutan zaman namun tuntunan dalam Al-Qur’an yang wajib kita laksanakan(Sandi Pratama1, 

n.d.). Sebagai masyarakat kampus perlunya memahami akan sikap-sikap moderasi beragama 

sebagai upaya menciptakan hubungan kondusif antar sesama civitas akademika. 

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang di bawah yayasan Perkumpulan Pembina 

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat 

PPLP-PT PGRI Malang merupakan salah satu Lembaga Perguruan Tinggi Umum Swasta di 

kota Malang. Lembaga ini mendapat pengakuan langsung dari Pengurus Besar Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PB PGRI) sebagai lembaga ilmu pendidikan urutan terbaik ke 2 seluruh 

Indonesia dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis IPTEKS 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, 

dan religious. 

Penerapan Moderasi beragama di Perguruan Tinggi Umum Swasta pada masa pandemi 

covid-19, menjadi sebuah keharusan. Untuk itu perlu adanya pemahaman menjaga keselamatan 

diri dan masyarakat luas lebih utama karena tidak ada alternative lain dibandingkan dengan 

memaksakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar kampus yang sangat membahayakan 

untuk diri dan lingkungannya (Syatar et al., 2020). Hingga melakukan perkuliahan secara 

daring juga blended Learning dalam melayani mahasiswa untuk seluruh proses 

pembelajarannya. Hal ini juga disupport oleh pejabat struktural dalam menjalin hubungan baik 

dengan semua pihak, selalu mengkomunikasi akan adanya sebuah tatanan atau kebijakan baru 

dalam menjaminkan mutu lembaga untuk kepentingan umum. 
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Tinjauan Pustaka 

Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin menjadi inspiratory dalam menemukan cara 

menyatukan umat dalam menginternalisasikan pmahaman keberagaman yang moderat. Metode 

internalisasi dilakukan melalui screening wawasan keislaman secara lisan dan tertulis yang 

akan dilaporkan oleh tutor ataupun dosen(Purwanto et al., 2019). Para pelaku akademisi dapat 

melakukan langkah-langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai – nilai moderasi beragama 

di dalam pembelajaran, diantaranya:  

Pertama, Sebagai Dosen dalam menjalankan tugas pengajaran dengan mencermati 

kurikulum untuk menyusun perangkat pembelajaran dan menyisipkan nilai-nilai moderasi 

beragama dalam seluruh tahapan aktivitas pembelajarannya. Kedua, memilih model dan 

pendekatan pembelajaran yang tepat guna menumbuhkan tradisi berfikir kritis. Manfaat 

seseorang yang memiliki sifat berpikir kritis akan mudah dalam menyelesaikan masalah, 

diantaranya mudah menganalisis serta memecahkan masalah yang sedang mereka alami 

maupun yang sedang dialami oleh orang lain. Ketiga, Pemilihan metode dan media 

pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan mahasiswa guna membekali keterampilan abad 21 

yang menjadi tantangan untuk menyiapkan mahasiswa yang tangguh dalam menghadapi 

perubahan zaman.  

Prinsip-prinsip atau karakteristik sikap moderasi beragama (Junaedi, 2019) diantaranya; 

tindakan sikap seseorang yang menunjukkan sikap mengambil jalan tengah (tawassuth), sikap 

berkeseimbangan (tawazun), sikap lurus dan tegas (I’tidal), sikap toleransi (tasamuh), sikap 

egaliter (musawah), dan sikap musyawarah (syura). 

Menurut Junaedi, (2019) Indikator sikap moderasi beragama diantaranya; komitmen 

kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Hal 

ini ditunjukkan para pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menetapkan 

perumusan sila Pancasila sebagai dasar falsafah Negara. Sebagai Negara kesatuan yang 

mayoritas pemeluk agama Islam di Negara Indonesia, bukan berarti Islam sebagai dasar 

Negara, namun sikap nasionalisme para pejuang dalam mengkomunikasikan atau 

mengkompromikan dalam mengeksplorasi daya pikir kekuatan politiknya hingga mengambil 

jalan tengah sebagai sikap moderat menyikapi kepentingan bersama menetapkan kesepakatan 

Pancasila sebagai dasar Negara. 

 

Pembahasan 

Permasalahan keterbatasan pemahaman dan wawasan akademisi bentuk penerapan 

moderasi beragama dalam Perguruan Tinggi Umum (PTU), kadang memicu permasalah 

internal kampus. Mahasiswa hanya bersentuhan dengan para dosen agama dalam waktu yang 

terbatas, itupun mahasiswa sudah dalam usia pascaremaja sehingga proses pembelajaran lebih 

banyak melalui dialog ilmiah dua arah atau sharing. Pada saat yang bersamaan para mahasiswa 

juga bersentuhan dengan pihak-pihak di luar kampus yang konsen dalam gerakan-gerakan di 

bidang dakwah Islam. Mahasiswa yang moderat merupakan sikap dan perilaku yang dilakukan 

dalam menunjukkan sikap adil, tidak memihak, berimbang dan tidak ekstrem dalam praktek 

beragama, demi mewujudkan saling menghormati, menerima perbedaan, serta hidup bersama 

dalam damai dan harmoni (Jamaluddin, 2022). 

Polemik mahasiswa kadang terjadi dari permasalahan perbedaan suku, agama, ras dan 

golongan bahkan adanya temuan kebijakan yang tidak memihak kepentingan umum, ini 
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menjadi salah satu tantangan terciptanya kedamaian dalam lembaga tersebut. Sehingga bentuk 

penerapan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Umum Swasta (PTUS) ini lebih 

kompleksitas dibandingkan kampus yang sudah tercipta kondisi keberagamaan yang heterogen 

(Ninla Elmawati Falabiba, 2019). Ada tiga strategi utama dalam mewujudkan moderasi 

beragama, diantaranya pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman tentang 

moderasi beragama. Kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan 

yang mengikat. Ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RJMP) Periode 2020-2024 (Junaedi, 2019).  

Bentuk-bentuk penguatan moderasi beragama selain bangun komunikasi yang efektif 

dan reflektif juga dapat dilakukan diantaranya mensosialisasikan gagasan, pengetahuan dan 

pemahaman tentang moderasi beragama, struktur mekanisme kebijakan perguruan tinggi 

dalam pelaksanaan moderasi beragama, serta sinergitas dalam melaksanakan misi kampus 

dalam menciptakan lingkungan akademisi yang baik.  Salah satunya penerapan pada 

matakuliah pengembangan kepribadian pada matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Supaya PAI di PTUS dapat menjadi sarana internalisasi moderasi beragama maka Achmad 

Tafsir mensyaratkan menyertakan edukasi moral being yakni membiasakan seseorang untuk 

terus menerus melakukan perbuatan moral. Disamping moral knowing. Supaya itu tercipta 

secara kondusif makan dapat diaplikasikan melalui tugas(Purwanto et al., 2019). Melalui 

penanaman nilai karakter cukup efektif dalam mengajak toleransi, eksklusif, kooperatif dan 

demokratis(Haris et al., 2021).  

Kesimpulan Dan Saran 

 Dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan suatu hasil kajian moderasi beragama di 

PTUS dapat disajikan melalui berbagai cara diantaranya dalam pembelajaran daring perlunya 

penyiapkan aktivitas pembelajaran selama satu semester dengan model dan pendekatan serta 

metode dan media pembelajaran yang tepat sesuai materi yang akan disajikan, kemudian 

interalisasi nilai moderasi beragama melalui pembelajaran yang dilakukan dosen atau tutor 

secara tersirat sehingga dapat mensupport bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam 

mengaktualisasikan nilai moderat dalam lingkungannya maupun pada lembaga.    

Saran supaya moderasi beragama di PTU Swasta dapat beraksi lebih tepat maka perlunya 

kerjasama yang solid antara pimpinan yayasan, pejabat structural, dosen, mahasiswa dengan 

para stakeholder setempat guna memudahkan memonitor dan menindaklanjuti 

keterlaksanaannya. 
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Abstrak 

Di Indonesia terdapat 6 agama resmi dan keyakinan-keyakinan lokal. Keberagaman 

tersebut menjadikan agama sebagai isu yang sangat rawan akan konflik dan pertikaian 

antarumat beragama. Perbedaan agama ini harusnya disikapi dengan cara toleransi dan 

moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saat ini masih banyak orang yang 

merasa paling benar dan bahkan mereka juga tidak segan mengkafirkan orang yang 

tidak sependapat dengan mereka dalam hal agama. Sikap yang tidak tolerans dan dan 

tidak moderat dalam beragama akan mengancam persatuan dan kesatuan yang ada di 

Indonesia. Sebagai anak bangsa yang telah mendapatkan pendidikan agama secara 

formal sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hendaknya mahasiswa menjadi 

pelopor dan contoh bagi masyarakat dalam moderasi beragama. Untuk itu, mahasiswa 

harus memiliki karakter-karakter yang meliputi: ash-shidqu, al-amanah wa al-

wafa' bi al-'ahdi, at-ta’awun, al-‘adalah, dan istiqamah. Dalam melaksanakan 

tugasnya mahasiswa harus menumbuhkan mentalitas sosial dan cara berperilaku 

yang meliputi: tawassuth dan i’tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma’ruf nahi 

munkar. Moderasi beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh mahasiswa Bersama masyarakat Indonesia lainnya agar mereka tidak menjadi 

ekstrimis melainkan dapat menghargai agama yang lain. Dengan sikap teleransi dan 

moderasi dalam beragama, keberagaman yang ada  dapat terjaga dan Indonesia bisa 

menjadi negara yang damai serta penuh dengan toleransi. 

 

Kata kunci: Moderasi Beragama, Keberagaman Masyarakat, Peran Mahasiswa 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beragam budaya, ratusan suku 

bangsa, dan aneka bahasa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Keberagaman ini oleh 

masyarakat sangat dipelihara, dilestarikan, dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain suku dan bahasa, Indonesia juga memiliki agama yang beraneka ragam mulai dari yang 

diakui secara resmi oleh pemerintah maupun agama atau kepercayaan yang bersifat lokal. 

Pemerintah Indonesia saat dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan 6 agama 

resmi, sedangkan agama dan kepercayaan lokalnya berjumlah ratusan. Keragaman budaya 

(multikultural) merupakan masalah natural yang disebabkan oleh bertemunya bermacam 
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budaya, berinteraksinya bermacam-macam orang dan masyarakat dengan perilaku mereka 

masing masing, memiliki cara hidup yang berbeda, dan khusus. Menurut Akhmadi (2019) 

keberagaman yang ada saling berhubungan di dalam kehidupan warga negara Indonesia. 

Keberagaman dan nilai hidup yang berbeda ini sangat rawan terhadap adanya 

perselisihan. Perselisihan ini sering mengakibatkan terjadinya kekerasan di berbagai pelosok 

Nusantara yang dilakukan oleh mereka yang memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan betapa 

kurangnya rasa saling menghormati dan toleransi serta menunjukkan bahwa setiap kelompok 

memiliki persepsi dan penilaian yang buruk terhadap kelompok yang lain.  

Saat ini moderasi beragama telah menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat golongan yang bersikap ekstrim terhadap 

kelompok yang berbeda dengan mereka yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan tindakan 

intoleransi. Memang di dalam agama Islam, sumber ajaran nya cuma ada 2 yaitu Al-Qur'an dan 

Hadits, namun cara setiap orang memahami dan menafsirkan ajaran kedua sumber tersebut 

berbeda-besa. Hal ini tidak salah karena setiap manusia memiliki pola pikir mereka masing-

masing. Perbedaan dan keragaman adalah hal yang wajar karena setiap manusia tidak sama 

dan memiliki pola pikir mereka masing-masing. 

Mahasiswa memiliki peranan yang penting dalam moderasi beragama. Mahasiswa 

tidak hanya berkewajiban untuk kuliah, membaca di perpustakaan, dan belajar mengenai 

bidang yang diminatinya tetapi ia juga harus ikut memberikan pikirannya untuk memperbaiki 

kehidupan masyarakat. Mahasiswa harus mampu untuk memberikan pemikirannya dan 

mengubah pandangan masyarakat yang beragam agar mereka mampu untuk saling menghargai 

dan menghormati berbagai keberagaman yang ada. Maka dari itu, fokus kajian artikel ini ialah 

peran mahasiswa sebagai pelopor moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat 

Indonesia yang multikultur. 

 

Moderasi Beragama 

 Keberagaman budaya hingga agama yang ada di Indonesia merupakan anugrah yang 

perlu kita sikapi dengan bijak. Keberagaman budaya membentuk corak indah dalam kehidupan 

bermasyarakat, begitu pula dengan keberagaman agama yang berarti perlu adanya pemahaman 

atau nilai-nilai yang harus ditanam dalam kehidupan sosial kita. Maka dari itu pengakuan 

sepihak terhadap beberapa atau salah satu kepercayaan secara ekslusif dapat menimbulkan 

reaksi negatif yang dapat menginterfensi frekuensi harmoni keberagaman yang telah terbentuk 

secara organik dalam masyarakat kita. 
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 Secara general dan berdasarkan sejarah kelam Indonesia, konflik-konflik yang menjadi 

sumber utama perpecahan keberagaman itu berasal dari paham kelompok ekstrim kiri 

(komunisme) dan ekstrim kanan (radikalisme). Penyebaran paham-paham tersebut tentu sangat 

mengancam keberagaman yang ada di Indonesia karena intisari dari paham-paham tersebut 

sangat bertentangan dengan Pancasila.  

 Dalam kontek ini, kalangan pelajar merupakan kalangan yang sangat rawan terpapar 

pemahaman-pemahaman yang mengancam perpecahan keberagaman di Indonesia, khususnya 

kalangan Mahasiswa. Mengapa?, karena pada fase inilah seorang manusia akan mencari siapa 

jati diri mereka sebenarnya dan selalu mencari kebenaran terhadap paham yang mereka anggap 

benar, maka dari itu kalangan mahasiswa perlu mendapatkan suntikan pemahaman atau nilai-

nilai untuk selalu bersikap moderat terhadap apa yang mereka percayai. 

 Jika dilihat dari kacamata agama, untuk menghindari adanya paham yang mengancam 

cara berfikir kalangan mahasiswa khususnya dalam agama Islam, maka perlu ada dorongan 

untuk beragama secara moderat atau selalu terbuka terhadap segala informasi yang ada namun 

harus selalu bersikap skeptis terhadap segala informasi tersebut. 

Istilah moderasi memiliki hubungan erat dengan istilah moderat. Di dalam KBBI 

(2008) disebutkan bahwa moderasi adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran 

keekstreman. Sedangkan moderat adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan 

yang ekstrem. Moderat juga diartikan dengan kecenderungan kea rah dimensi atau jalan tengah. 

Jadi, moderat merupakan kebalikan dari ekstrem atau berlebihan terhadap cara pandang pada 

keberagaman dan perbedaan. Merujuk pada QS al-Baqarah 2: 143, kata moderat atau lebih 

dikenal dengan al-wasathiyah. Kata al-wasath memiliki makna terbaik dan paling sempurna 

(Nurdin, 2021). Di dalam ayat tersebut masyarakat yang moderat diistilahkan dengan umatan 

wasathan. Al Zuhaily (2009:369) memaknai istilah tersebut dengan sebaik-baik atau seadil-

adil umat. Lebih lanjut Al Zulaily mengemukakan bahwa mereka adalah umat yang moderat 

dalam segala hal, tidak lebih dan tidak kurang; baik dalam urusan agama atau lainnya. Hadis 

juga menjelaskan hal yang serupa, yaitu bahwa umatan wasathan adalah sebaik-baik umat, atau 

mereka yang berada ditengah-tengah atau moderat. Moderasi dikenal dengan kata wasath 

atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah tengah), 

i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang) (Siregar, 2020). 

 Proses penyelesaian suatu persoalan perlu ditanggapi dengan metode kompromi dan 

selalu memposisikan diri kita di tengah. Hal ini berlaku juga terhadap perbedaan agama 

ataupun mazhab. Menghindari aksi ekstrem dalam menyikapi suatu isu perbedaan merupakan 
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keharusan yang setiap mulim moderat perlu lakukan, dengan menjunjung tinggi sikap saling 

menghargai dan menunjukan sikap hormat terhadap kepercayaan tiap-tiap agama dan mazhab. 

 Secara umum, penulisan yang ada pada kitab suci al-Quran atau kitab suci yang lainya 

memiliki kecenderungan memiliki makna yang tersirat, sehingga perlu adanya cara penafsiran 

yang dilakukan secara ilmiah. Adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu ayat tentu sudah 

menjadi suatu kewajaran, namun perlu diingat bahwa adanya perbedaan dalam penafsiran ini 

perlu ditanggapi dengan cara berfikir yang terbuka dan moderat. Jika kita lupa atau enggan 

untuk bersikap moderat terhadap perbedaan pendapat tersebut dan memilih untuk berpihak 

pada kanan atau kiri maka hal tersebut pasti akan memicu adanya perpecahan.  

 Kalangan konservatif merupakan kalangan yang umumnya menafsirkan suatu ajaran 

agama dengan tidak menghiraukan pentingnya kontek hanya akan menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan masyarakat. Menjadi terlalu liberal dalam menyikapi suatu 

penafsiran juga tidak memiliki dampak yang baik dalam masyarakat, karena menjadi terlalu 

liberal dan kemudian menafsirkan suatu pemahaman agama dengan rasionalisasi logika hanya 

akan mematahkan pemahaman agama tersebut, karena sejatinya penafsiran logika tidak relevan 

jika digunakan untuk menafsirkan suatu pemahaman agama. 

 Moderasi dalam menjalankan ajaran Islam berarti menghargai perbedaan bahkan 

mendukung adanya lingkungan yang beragam, karena sejatinya keberagaman dan perbedaan 

dalam suatu lingkungan memiliki dampak positif terhadap keharmonisan antar individu. Jika 

suatu lingkungan cenderung terlalu seragam atau homogen maka sifat etnosentrisme akan 

muncul dan jika satu saja perbedaan muncul dalam lingkungan homogen tersebut maka akan 

sangat mudah bagi lingkugan tersebut untuk mengucilkan golongan yang mereka anggap 

minoritas. 

 Berkaitan dengan Mahasiswa, peran pendidikan Islam yang menunjukan 

keberpihakannya terhadap cara memandang segala persoalan dengan cara pandang Islami dan 

moderat perlu menjadi fokus utama institusi-institusi terkait dan para pendidik. Maka dari itu 

Kemenag selaku pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam perumusan kurikulum telah 

merumuskan berbagai macam program yaitu salah satunya adalah penyusunan modul 

pendidikan multikulturalisme untuk siswa MI, MTs, dan MA dan berbagai macam kegiatan 

seperti penyuluhan hingga seminar tingkat Internasional mengenai topik terkait. 

 Pendidikan Islam dengan corak moderat dapat menjadi solusi dalam mewujudkan 

generasi yang bijak dalam menanggapi segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat. 

Terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya perumusan kurikulum 

pendidikan multikultural, beberapa di antaranya adalah pendekatan kontributif, pendekatan 
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aditif, pendekatan transformative, pendekatan aksi social (Hasyim dan Hartono dalam 

Ardiansah, 2021). 

1. Pendekatan Kontributif 

 Pendekatan ini menggunakan pengenalan tokoh-tokoh Islami yang memiliki riwayat 

pemahaman Islam yang moderat. Sehingga diharapkan  dengan adanya kisah-kisah dan 

perjalanan hidup yang dialami oleh tokoh-tokoh terhormat tersebut, peserta didik dapat 

mengambil nilai-nilai positifnya dan menerapkan dalam kehidupan keseharianya. 

2. Pendekatan Aditif 

 Kelanjutan dari Pendekatan Kontributif adalah Pendekatan Aditif dimana jika 

Pendekatan Kontributif hanya bersifat penjelasan materi maka Pendekatan Aditif adalah prores 

pembelajaran dalam bentuk praktik seperti pelatihan khusus, 

3. Pendekatan Transformatif 

 Melalui pendekatan ini diharapkan terjadi perubahan dalam cara pandang peserta didik 

terhadap cara mereka menanggapi isu-isu yang ada dengan sikap yang menunjukan 

keberpihakannya terhadap paham Islam moderat. 

4. Pedekatan Aksi Sosial 

 Pendekatan ini kelanjutan dari pendekatan Transformatif dimana dalam pendekatan 

Transformatif hal yang dilakukan masih bersifat teori yang kemudian dibuktikan dengan aksi-

aksi sosial yang berlandaskan teori-teori yang menjadi pokok pembahasan Pendekatan 

Transformatif. 

 

Keberagaman Masyarakat 

Mubit (2016) mengisyaratkan bahwa keberagaman atau multikultural di masyarakat 

Indonesia merupakan hal yang wajar. Indonesia sendiri memiliki keragamaan serta perbedaan 

budaya dalam setiap provinsi. Keberagaman itu sendiri yaitu terdiri dari perbedaan suku, 

perbedaan ras, perbedaan agama serta perbedaan kelompok. Keanekaragaman apabila 

dilestarikan dan dijaga dengan baik, akan menjadi sebuah keunikan serta kekuatan masyarakat 

untuk bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Namun sebaliknya apabila perbedaan 

tersebut tidak dapat dijaga dan dilestarikan dengan baik, maka akan menjadi tantangan serta 

perpecahan dalam masyarakat. 

Multikutural memiliki makna serta definisi yang beragam karena mempunyai dua 

pengertian yang kompleks yang memiliki makna plural atau beragam dan kultural yang 

memiliki makna kultur atau budaya (Rehayani dalam Dwintari, 2018). Parekh (dalam Dwintari, 

2018) memberikan pendapat bahwa multicultural meliputi tiga hal. Yaitu : (1) multicultural 
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budaya (2) multicultural merujuk kepada keberagaman yang ada di masyarakat, (3) 

multicultural meliputi tindakan spesifik dan respon terhadap keragamaan tersebut. Dapat 

disimpulkan multikulturalisme merupakan sebuah pemahaman, penghargaan serta penilaian 

budaya atas budaya seseorang sebagai sebuah penghormataan dan keingintahuan terhadap 

budaya lain. 

Adapun tujuan dari multikulturalisme, menurut Nurdin (2019) salah satunya yaitu 

untuk membangun kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kompleks 

yang memiliki banyak keberagaman dan tidak monokultur lagi. Multikulturalisme dibutuhkan 

pada tatanan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan damai meski memiliki latar belakang 

budaya yang berbeda 

Komponen-komponen dalam multikulturalisme yaitu mencangkup cara pandang, 

gagasan serta kebijakan, tindakan oleh masyarakat dalam sebuah Negara, yang memiliki 

masyarakat yang beragam dan majemuk. Konsep dari multicultural itu sendiri juga memiliki 

hubungan atau relevansi dalam dunia Islam. Di dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13 

memberikan makna bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan juga 

seorang perempuan yang memiliki latar belakang perbedaan dari segi suku dengan bangsa, agar 

saling mengenal. Pada ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki ragam 

perbedaan yang ada. Namun dengan keberadaan perbedaan tersebut tidak menghalangi umat 

muslim untuk menghormati dan saling mengenal satu sama lain. 

Peran agama dalam sebuah keberagaman masyarakat sangat penting, pemahaman 

agama bermanfaat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Artinya, dengan 

adanya sebuah perbedaan, manusia diharapkan tidak egois serta tidak menggangap bahwa 

pemahaman serta ideology sendiri lebih baik dan utama dibandingan dengan budaya dan 

pemikiran orang lain. Karena pada akhirnya kebenaran tidak dapat menginjak dan meniadakan 

atas kebenaran lain. 

 

Peran Mahasiswa Dalam Moderasi Beragama 

Telah banyak ulasan tentang peran mahasiswa. Di antaranya yang disampaikan oleh 

Cahyono (2019), bahwa peran mahasiswa itu meliputi agent of change (agen perubahan), social 

control (kontol sosial ), iron stock (generasi penerus yang tangguh), dan moral force (suri tauladan). 

Sebagai kalangan yang berpendidikan, mahasiswa bisa menggunakan peran-peran tersebut 

untuk mendukung moderasi beragama. Karena dengan ilmu yang mempertahankan nilai 

perlawanan, mahasiswa dapat berada di depan dalam mengajarkan masyarakat tentang 
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moderasi beragama.. Karena moderasi beragama. saat ini sangat penting untuk mengikuti 

konkordansi yang ketat di arena publik. 

Sifat-sifat yang terkandung dalam moderasi beragama mengingatkan individu untuk 

bersikap moderat dalam beragama, tidak terlalu obsesif, memandang berbagai sudut pandang, 

saling menebar kebajikan, dan saling membantu. Misi tersebut harus terus mengingatkan 

masyarakat bahwa kesepakatan yang tegas merupakan bagian penting dari solidaritas negara 

Indonesia. 

Tertarik untuk menyuarakan moderasi beragama melalui hiburan berbasis web adalah 

jenis pengabdian mahasiswa untuk daerah lingkungannya. Karena, seperti yang mungkin kita 

ketahui, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar terkait informasi yang mereka miliki. Hal 

inilah yang harus dipahami bahwa motivasi mahasiswa belajar di perguruan tinggi bukan hanya 

untuk dirinya sendiri. Namun, informasi tersebut juga harus disampaikan ke wilayah lokal yang 

lebih luas. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dapat menambah hasil program otoritas 

publik dalam memajukan moderasi beragama. Hal ini bertujuan agar umat beragama tetap 

hidup berdampingan secara harmonis. Dengan tidak adanya pertentangan yang dapat merusak 

solidaritas negara Indonesia. Hal utama untuk mengakui moderasi beragama adalah untuk 

merangkul dan memajukan sisi positif dari perlawanan antara jaringan yang ketat. 

Tugas mahasiswa dalam membangun moderasi beragama di arena publik dengan 

membuat dan menanamkan sisi positif dari kontrol yang ketat dengan menitikberatkan pada 

beberapa penanda seperti keadilan, ketangguhan, bukan pemberontakan, dan pengakuan 

terhadap budaya sekitar itu sendiri. Mahasiswa menjadi ahli keseimbangan yang ketat di 

tengah-tengah negara pluralistik di mana mereka harus mengambil bagian dan pelopor budaya 

kontrol untuk membangun lingkungan sosial yang damai dan tenteram. Mahasiswa harus 

memiliki pilihan untuk membaca secara mendasar kekhasan sosial publik agar tidak terjebak 

oleh kepentingan akal sehat. Pendidik sebagai generasi milenial adalah penjaga prinsip nilai-

nilai Pancasila dan cara berpikir negara yang merupakan sumber motivasi untuk pengakuan 

keseimbangan yang ketat. 

Mahasiswa hendaknya memiliki pilihan untuk membangun gambaran sebagai individu-

individu besar dan individu-individu khair secara terpisah dan secara keseluruhan yang 

bersedia dan siap menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar dengan mengembangkan 
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karakter-karakter yang meliputi: ash-shidqu, al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi, at-ta’awun, 

al-‘adalah, dan istiqamah (Isroqunnah, 2020). 

1.   Ash-Shidqu 

Hal ini memiliki makna dapat dipercaya dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan 

dengan Allah sebagai pencipta. Keaslian hanyalah kata dengan perbuatan, wacana dengan 

pikiran. Apa yang dikatakan setara dengan apa yang ada di dalam jiwa. Sah untuk situasi ini 

menyiratkan tidak menjadi aneh dan tidak sengaja memutarbalikkan kenyataan atau 

memberikan data yang menipu. Selanjutnya, jelas berterus terang dengan diri sendiri. Perlu 

diingat bahwa pemahaman ini mudah dalam pertukaran dan sah dalam pemikiran perdagangan. 

Intinya adalah mencari keuntungan dan kebenaran dan mengakui dan mengakui penilaian yang 

superior. 

2.   Al-Amanah Wa al-Wafa' Bi al-'Ahdi 

Hal ini mengandung dua istilah yang saling berkaitan, yaitu al-amanah dan al-wafa bi 

al-'ahdi. Terpercaya atau dapat diandalkan adalah kualitas yang diberikan pada seseorang yang 

dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dia lakukan, baik yang bersifat ketat maupun 

umum. Dengan karakteristik ini, individu akan menjauh dari semua jenis wawancara dan 

kontrol tugas atau posisi. 

3.   At-Ta’awun 

At-Ta'awun adalah sendi fundamental dalam tuntutan kehidupan individu. Manusia 

tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pentingnya Ta'awun menggabungkan 

bantuan bersama, sahabat setia dan partisipasi bersama dalam kebaikan dan pengabdian. Imam 

Al Mawardi memadukan pemikiran "Al-Birru" (kebaikan) dengan keinginan dan pengabdian 

manusia dengan keridhaan Allah. Memiliki dua cara untuk mencapai kebahagiaan yang luar 

biasa. Ta'awun juga mengandung pemahaman proporsional dari masing-masing pihak untuk 

memberi dan menerima. Oleh karena itu, devosi mendorong setiap orang untuk berusaha 

berimajinasi untuk memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain dan untuk 

kepentingan normal. Menumbuhkan watak ta'awun juga berarti mencari kombinasi. 
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Disposisi membantu akan memiliki korespondensi yang akan kembali ke dirinya 

sendiri. Artinya, ketika seseorang pada umumnya membantu orang lain, maka Tuhan juga akan 

selalu membantunya. 

4.   Al-‘Adalah 

Nilai sesuatu itu memiliki tujuan, pemahaman yang relatif dan prinsip. Nilai ini juga 

mengharuskan seseorang untuk memegang kebenaran objektif dan meluruskan semuanya. 

Distorsi penilaian mungkin akan terjadi karena pengaruh perasaan, pendapat individu atau 

minat kekanak-kanakan. Gangguan semacam ini dapat menjerumuskan individu ke dalam 

kekacauan yang mematikan dalam berdiri teguh pada suatu masalah. Hasilnya, jelas, adalah 

salah langkah dalam kehidupan nyata yang tidak sedikit pun menyelesaikan masalah, namun 

menambah kekacauan. Apalagi jika masalah itu termasuk perdebatan atau pertikaian antara 

kelompok yang berbeda. Dengan tujuan dan sikap yang sesuai, pembengkokan semacam ini 

pasti bisa dihindari. 

5.   Istiqamah 

Istiqomah mengandung arti gigih, tetap dan tidak menyimpang dari jalan sesuai 

dengan pengaturan Allah dan Kurir-Nya. Alasan daya dukung adalah konsistensi hubungan 

timbal balik antara satu gerakan dan yang lain dan antara satu periode dengan periode lainnya 

sehingga masing-masing membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dibedakan dan umumnya 

kuat seperti sebuah struktur. Sedangkan pentingnya ekonomis adalah bahwa pelaksanaan 

latihan ini adalah siklus yang konsisten tanpa mengalami stagnasi, atau merupakan suatu proses 

maju (progressing), bukan berjalan di tempat (stagnant). 

Mahasiswa harus menumbuhkan mentalitas sosial dan cara berperilaku yang meliputi: 

tawassuth dan i’tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma’ruf nahi munkar (Isroqunnajah: 2020). 

1.   Tawassuth dan I’tidal  

Itulah mentalitas pusat yang berintikan pada taraf hidup yang memelihara kebutuhan 

akan keadilan dan kelurusan di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Disposisi variasi 

yang tidak terjebak pada titik keterlaluan. Mentalitas ini bisa mendapatkan setiap hal yang 

bermanfaat dari pertemuan yang berbeda. Tawasuth dan I'tidal juga dapat dicirikan sebagai 

watak moderat yang bergantung pada pedoman keadilan dan upaya untuk menjauh dari semua 
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jenis metodologi yang keterlaluan dan kejam. Maka dari itu, cenderung dirasakan bahwa 

dengan hadirnya Tawasuth dan I'tidal, mahasiswa seharusnya memiliki pilihan untuk bersikap 

moderat dan adil mengalami hal yang sama dan di mana saja. Sedang dan adil memiliki 

kepentingan pusat, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. 

2.   Tasamuh 

Hal tersebut merupakan suatu sikap kesanggupan untuk berkontradiksi baik dalam 

persoalan-persoalan yang ketat, khususnya persoalan-persoalan yang mengandung isu-isu 

khilafiyyah atau furu' maupun isu-isu di mata publik dan budaya. Watak keragaman dan 

masyarakat yang mengakui kehidupan sebagai bermacam-macam. Watak yang dapat mengakui 

perbedaan penilaian dan mengelolanya dengan lembut. Ketangguhan diimbangi dengan 

keteguhan mentalitas. Tasamuḥ (ketahanan) yang luar biasa terhadap pluralisme jiwa. Berbagai 

renungan yang mengisi masyarakat Muslim mendapat pengakuan yang penuh syukur. Sangat 

mungkin dirasakan bahwa Tasamuh menunjukkan kepada kita ketahanan yang ketat antara 

jaringan yang ketat. Sehingga khususnya sebagai orang yang juga diberi jiwa sosial, pasti akan 

saling membantu, tidak mempedulikan agama, kebangsaan, ras, dan budaya. Banyak dari 

perbedaan ini harus ditangani dengan sikap tenang atau tidak dengan mudah marah, dan 

melakukan apa pun yang mereka inginkan. Hal ini untuk menghindari bentrokan, dan 

perdebatan antarindividu. 

3.   Tawazun 

Ini adalah mentalitas yang adil dalam sadar kepada Allah SWT, menyadari individu 

orang dan keadaan mereka saat ini. Sesuaikan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa 

depan. Keseimbangan dalam mentalitas keragaman di mata publik yang akan 

mempertimbangkan menurut perspektif yang berbeda yang kemudian mengambil posisi yang 

wajar dan mahir. Tawazun adalah watak yang tidak terikat batas. Misalnya, dalam 

perkumpulan-perkumpulan ketat yang begitu menitikberatkan pada masa lalu sehingga umat 

Islam saat ini perlu ditarik ke belakang, sehingga mereka memiliki mentalitas negatif terhadap 

setiap upaya kemajuan, begitu pula sebaliknya, dalam perkumpulan-perkumpulan ketat yang 

mengingkari semua wawasan. di masa lalu sehingga hilang dan dihapus dalam rangkaian 

pengalamannya. 

Maka dari itu, cenderung didapat bahwa Tawazun (Menyesuaikan diri) adalah sikap 

yang wajar dan bersahabat dalam memadukan dan mensinergikan pertentangan untuk 
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menciptakan pilihan yang berwawasan luas. Tawazun juga merupakan indikasi dari sikap tegas 

yang menghindari pandangan yang keterlaluan. 

4.    Amar ma’ruf nahi munkar 

Ini adalah ajakan untuk kebaikan dan untuk mencegah kemungkaran, hasil dari 

keyakinan kita terhadap realitas Islam sesuai dengan adaptasi Ahlussunnah Wal Jama'ah. 

Selalu memiliki kepedulian untuk memberdayakan perbuatan-perbuatan agung, yang 

bermanfaat dan selanjutnya bermanfaat bagi kehidupan masing-masing serta mencegah dan 

menepis segala sesuatu yang dapat merendahkan dan menjerumuskan nilai-nilai dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini difokuskan pada siapa saja, Muslim atau non-Muslim, yang 

menyerahkan kejahatan dengan menyebarkan antagonisme, penghinaan, dan sensasi 

ketidakstabilan, serta meniadakan kesepakatan di arena publik. Amar ma'ruf nahi munkar, 

seharusnya memiliki daya tanggap sosial dalam mengajak untuk berbuat sesuatu yang 

bermanfaat dan mencegah segala bentuk kemaksiatan atau segala yang menukik, merendahkan 

kualitas kemanusiaan, ketenteraman NKRI dan NKRI. 

Maka dari itu dapat dimaklumi bahwa hal tersebut di atas adalah sah, amar ma'ruf nahi 

munkar senantiasa memiliki kekuatan untuk memberdayakan perbuatan-perbuatan besar yang 

bermanfaat dan selanjutnya bermanfaat bagi kehidupan normal dan mencegah serta menolak 

segala sesuatu yang dapat meremehkan dan menanamkan nilai-nilai sepanjang kehidupan 

sehari-hari. 

 

Kesimpulan 

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pengetahuan agama secara formal dari pendidikan dasar hingga pendidikan 

tinggi hendaknya menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam moderasi beragama. Nilai yang 

terkandung dalam moderasi beragama ini seperti  ajakan untuk beragama secara moderat, tidak 

fanatik terhadap suatu keyakinan, menghargai pandangan yang berbeda, saling menebarkan 

kebaikan, dan saling menolong terhadap sesama.  Untuk itu, mahasiswa harus memiliki karakter-

karakter yang meliputi: ash-shidqu, al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi, at-ta’awun, al-‘adalah, 

dan istiqamah. Dalam melaksanakan tugasnya mahasiswa harus menumbuhkan mentalitas 

sosial dan cara berperilaku yang meliputi: tawassuth dan i’tidal, tasamuh, tawazun, dan amar 

ma’ruf nahi munkar. Moderasi beragama ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
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hari oleh masyarakat Indonesia karena dengan moderasi beragama inilah seseorang tidak akan 

mengalami ekstrimisme dalam beragama, sehingga seluruh masyarakat dapat saling 

menghargai serta memiliki sikap toleransi interumat beragama dan antarumat beragama.  

Dengan sikap moderasi beragama inilah keragaman etnis, budaya, dan perbedaaan keyakinan 

yang ada di Indonesia dapat terjaga dan Indonesia menjadi negara yang damai dan penuh 

dengan toleransi. 

 

Daftar Pustaka 

Akhmadi, A. 2019. Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Jurnal Diklat 

Keagamaan Vol.13 No.2, 45-55 

Al Zuhaily, Wahbah. 2009. Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari’ah wa al Manhaj. 

Damaskus: Dar al Fikr.  

Ardiansah, Endang. 2021. Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Melalui Pendidikan Agama 

Islam Di Ma Nurul Akhlaq Biaro Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. AL BAHTSU 

Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 6 No. 1, 1-8. 

Cahyono, H. 2019. Peran Mahasiswa di Masyarakat. De Banten-Bode Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Setiabudhi. Vol. 1 No. 1, 32-43. 

Dwintari, J. W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam 

Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. Civic-Culture: Jurnal Ilmu 

Pendidikan PKn dan Sosial Budaya, Vol. 2 No. 1, 69-81.  

Isroqunnajah. 2020. Peran Mahasiswa Sebagai Pelopor Moderasi Beragama. https://lp2m.uin-

malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Moderasi-Beragama.pdf. Diakses 9 Juni 

2022. 

KBBI. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional.  

Mubit, R. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. Epistemé: 

Jurnal Pengembangan Ilmu Ke-Islaman. Vol. 11, No. 1, 163-184.  

Nurdin, F. 2021. Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadits. JURNAL ILMIAH AL 

MU’ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif. Vol. 18 No.1, 

59-70. 

Nurdin, R. (2019). Multikulturalisme dalam Tinjauan Al-Qur'an. Al-Asas: Jurnal Ilmu-Ilmu 

Dasar Ke-Islaman, Vol. 3 No. 2, 1-23.  

Siregar, A. A. 2020. Prinsip-Prinsip Moderasi dalam Islam. Dalam Sirajudin (Ed.) 

Literasi Moderasi Beragama di Indonesia (hal. 32-41). Bengkulu: Penerbit 

CV. Zigie Utama. 

 

 

 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/albahtsu/article/downloadSuppFile/4540/565
https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Moderasi-Beragama.pdf.%20Diakses%209%20Juni%202022
https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Moderasi-Beragama.pdf.%20Diakses%209%20Juni%202022
https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Moderasi-Beragama.pdf.%20Diakses%209%20Juni%202022


Urgensi Penguatan Moderasi Beragama 

Achmad Sultoni, dkk – Universitas Negeri Malang 

 

SEMINAR NASIONAL KEISLAMAN LP3 Universitas Negeri Malang   
“MODERASI BERAGAMA UNTUK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM”  
MALANG, 28 Maret 2022 

 

44 

 

URGENSI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA  

DI ERA PANDEMI COVID-19 
 

Achmad Sultoni, Adelia Ritnawangsih, Agiya Syafindrayani, Ardia Rahmawati, 

Mochammad Ghegher Risky Haqqilillah Didik Pasopati, Trisna Claudio Battys 

Saputra 

Universitas Negeri Malang 

adelia.ritnawangsih.2104316@students.um.ac.id 

 

Abstrak 

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan urgensi menjaga moderasi beragama di era 

pandemi covid-19 saat ini. Moderasi beragama sangat penting untuk menumbuhkan sikap 

keberagamaan yang toleran dan menghargai paham yang berbeda, serta menjauhkan seseorang 

dari paham anarkis. Di era pandemi Covid-19 sebagaimana saat ini, terdapat peluang timbulnya 

radikalisme beragama, baik melalui dunia maya (internet) maupun dunia nyata karena kondisi 

masyarakat sedang tidak stabil. Oleh karena itu, masyarakat tetap penting menjaga moderasi 

beragama. Setidaknya setiap individu bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Salah satu 

bentuknya adalah tidak memaksakan kehendak antara satu sama lain, contohnya dalam hal 

memberikan kebebasan untuk melakukan solat di rumah demi mencegah peenyebaran Covid-

19 dan tidak memaksakan orang untuk sholat berjamaah di masjid. Sementara itu, dalam aspek 

kesehatan, warga masyarakat harus tetap berupaya memutus penyebaran virus covid-19 dengan 

berbagai cara, diantaranya melalui mematuhi protokol kesehatan.  

Kata kunci: pandemi, Covid-19, generasi muda, moderasi beragama

 

Pendahuluan 

Saat ini sekitar dua tahun lebih masyarakat Indonesia hidup, beraktifitas, dan 

menjalankan semua kegiatan di bawah bayang-bayang ancaman pandemi yang diakibatkan 

mewabahnya virus corona atau virus covid-19. Virus ini sempat dipandang remeh oleh banyak 

pihak, tetapi tanpa diduga virus Corona tersebut mengguncang, serta merubah segala aspek 

penting dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. 

Bermacam-macam kebijakan  dikeluarkan oleh pemerintah diseluruh dunia bukan hanya di 

Indonesia, guna untuk menghentikan penyebaran virus covid 19. 
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Virus Covid-19 menjadi acaman diseluruh dunia, dan menjadi bencana global, bencana 

tersebut tidak memilih siapa yang menjadi target bahkan orang kaya, miskin, orang penting, 

orang biasa, orang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, orang beragama islam, 

Kristen, Budha, Konghuchu, Hindu, dari bebagai macam suku, budaya dan juga aliran setempat 

semua orang tersebut berpotensi terjangkit virus covid jika pertahanan daya tahan tubuh 

melemah, tidak menerapkan gaya hidup yang sehat, dan tidak menjaga jarak atau phisycal 

distancing. Oleh karena itu, Virus Covid 19 yang merupakan ciptaan Allah SWT yang 

kemungkinan dapat menjangkiti seluruh hambaNya, baik yang saleh secara spiritual maupun 

yang sering bermaksiat. Sementara itu, kesalehan dan tingkat ketaqwaan seseorang bukan 

jaminan seseorang selamat dan terhindar dari virus tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam 

Firman Allah SWT didalam QS al-Anfal/8:25:  

َ َشِدْيدُ اْلِعقَابِ  ا اَنَّ ّٰللاه ةً َۚواْعلَُمْوْٓ  َواتَّقُْوا فِتْنَةً َّلَّ تُِصْيبَنَّ الَِّذْيَن َظلَُمْوا ِمْنُكْم َخۤاصَّ

Artinya:  Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang 

zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya. 

Dampak pandemi virus Covid-19 salah satunya terlihat nyata dalam kehidupan 

keberagaman manusia. Bagi umat islam, penerapan aturan jaga jarak atau phisycal distancing 

dan pelarangan adanya kerumuman manusia, membuat pemerintah untuk mengeluarkan 

perintah, peraturan, anjuran untuk sementara waktu menghentikan kegiatan ibadah di masjid. 

Sholat jumat ataupun sholat wajib 5 waktu juga dibatasi. Kondisi yang paling menyedihkan 

bagi umat Islam di Indonesia adalah dua kali Ramadhan umat islam tidak dapat merayakan 

kebebasan dalam beribadah sholat tarawih dan sholat Id. Tempat Pendidikan seperti sekolah, 

ataupun kampus juga ditutup, yang membuat proses pembelajaran dilakukan secara daring di 

rumah menggunakan platform digital.  

Hal tersebut membuat polemic ditengah masyarakat termasuk sebagian umat islam itu 

sendiri, dimana sebagian ada yang memahami bahwa kebijakan tersebut sesuatu yang 

seharusnya dilakukan, dikarenakan bahaya dari virus, dan juga terdapat anggota keluarganya 

yang pernah terjangkit sehingga masyarakat tersebut percaya efeek dari virus Covid-19 yang 

sampai menyebabkan kematian. Di sisi lain, terdapat anggota masyarakat yang cenderung 

menyepelekan dan tidak patuh terhadap kebijakan tersebut. 
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Dari fakta-fakta tersebut, maka kita semua perlu lebih dalam untuk memahami bahwa di 

dalam kondisi pandemic itu diluar nalar, kemampuan, dan juga jangkauan dari masyarakat. di 

saat yang sama Sebagian masyarakat tertekan dan stress menghadapi berbagai masalah akibat 

pandemi. Kondisi semacam ini rentan menjadi penyulut sumbu api, atau provokator 

radikalisme atas nama agama. Diantara bentuknya adalah dengan menyebarkan ujaran 

kebencian atau bahkan propaganda yang disampaikan secara langsung atau bahkan lewat sosial 

media.  

Dalam kondisi pandemi Covid-19 sebagaimana disebutkan diatas, moderasi beragama 

merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dan dimaksimalkan warga masyarakat. 

Semua lapisan masyarakat perlu dan harus mampu bersikap moderat untuk menjalani 

kehidupan beragamanya di era pandemic Covid-19 tanpa sikap yang acuh.   

Namun sepertinya sebagian  masyarakat Indonesia masih menyalah artikan kata moderat 

dalam kehidupan beragama mereka, dimana hal itu dibuktikan bahwasanya masyarakat 

Indonesia masih banyak yang mengganggap orang yang moderat itu tidak mempunyai 

pendirian yang tetap, tidak serius, serta tidak memiliki keteguhan hati didalam pendiriannya. 

Bahkan ada yang mengganggap jika orang yang bermoderat itu tidak dapat menjalankan 

agamanya dengan baik. 

Oleh sebab itu, semua lapisan masyarakat harus memahami moderat dengan kepercayaan 

diri terhadap ajaran agama, bahwasanya semua ajaran agama mengajarkan prinsip adil dan 

berimbang untuk mengarahkan pada kebenaran pada tujuan dari agama itu sendiri. Dalam hal 

ini umat islam harus lebih moderat didalam menjalankan agamanya. Perlu kita pahami bahwa 

keadaan beragama pada saat ini ditengah covid 19 tentunya sangat-sangat berbeda dengan 

sebelumnya. Contoh sebelum adanya pandemic, pada bulan Ramadhan kita semuanya dapat 

melaksanakan solat tarawih, sholat id, dan juga melakukan silaturahmi ke kerabat kita dengan 

bebas, namun setelah datangnya pandemi, ibadah di bulan Ramadhan dijalankan di rumah 

masing-masing individu tanpa ada mengurangi kesakralan amalan-amalan pada bulan 

Ramadhan. 

Artikel ini merupakan penelitian deskriptif dengan melihat setiap fakta-fakta, dan juga 

kejadian yang ada ditengah-tengah masyarakat. Data yang lainnya diperoleh dari jurnal-jurnal, 

buku, dan juga website resmi. 
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Tinjauan pustaka  
Makna Moderasi Beragama 

Moderasi merupakan ajaran inti dalam agama Islam. Islam moderat merupakan  

pemahaman tentang keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala 

aspek, baik agama, suku, adat istiadat, dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017, p. 231). Hashim 

Kamali menjelaskan bahwa moderat, berasal dari bahasa Arab yang berarti "wasathiyah" yang 

artinya berimbang (balance), dan adil (justice). Menurut Imam Shamsi Ali menjelaskan bahwa 

moderasi merupakan komitmen kepada agama yang apa adanya, tanpa dikurangi ataupun  

dilebihkan, bersifat adil di tengah-tengah dalam beragama, dapat mempertimbangkan menuju 

jalan keluar yang benar dan tidak menyesatkan (Widodo dan Karnawati, 2019 ). 

Dalam QS Ali Imran ayat 19 menjelaskan bahwa sebaik baiknya agama adalah agama 

islam, dan kita sebagai manusia wajib untuk beragama. Ketika di suatu agama terdapat ajaran 

yang menyimpang, bisa dikatakan hal tersebut tidak mampunyai penganutnya individu atau 

kelompok dalam memahami ajaran agama secara komprehensif dan cara mengamalkannya. 

Dalam ajaran agama Islam juga terdapat penjelasan tentang peran agama dalam kehidupan 

masyarakat. Beberapa ahli berpendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama. Jadi, 

agama itu memberi suatu kemudahan bagi kita dalam hidup beragama. 

Pemuda milenial yang hidup dalam era serba internet dan teknologi yang semakin 

canggih, mereka seharusnya dapat memanfaatkan kondisi itu untuk menyebarluaskan 

pentingnya moderasi beragama. Selain itu perlu adanya pembentukan sebuah organisasi guna 

mempermudah pembahasan hal tersebut. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa moderasi Islam 

bermakna menyeimbangkan dalam berkeyakinan, bersikap, berperilaku, bermuamalah, 

bermoralitas, dan bertatanan hidup dalam masyarakat. Agama dapat membentuk cara pandang 

kita dalam menjalankan keyakinan beragama secara moderat, yakni kita dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran agama tidak berpaham ekstrim. 

Meningkatkan Moderasi Beragama pada Masa Pandemi Covid 19 

Pada masa pandemi covid 19 saat ini, terlebih dengan adanya pembatasan aktifitas 

masyarakat yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, 

pandemi Covid 19 membuat banyak aktifitas masyarakat vakum atau berhenti sekitar dua tahun 

lebih sampai awal 2022. Dengan demikian diperlukan keaktifan pemuda untuk 

mensosialisasikan gerakan moderasi beragama. Dalam hal ini, peran Kementerian Agama 
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sangat penting, dimana kementerian agama berperan dalam mengambil dan membuat kebijakan 

yang tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan moderasi beragama. Dalam kebijakan/aturan 

tersebut disebutkan informasi yang mengajarkan agar masyarakat mengutamakan sikap 

moderasi dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya masing-masing.  

Moderasi beragama sangat penting di terapkan di masyarakat Indonesia, termasuk pada 

era pandemi saat ini. Bagaimana kita menjadi muslim/mah yang moderat. Akan tetapi, istilah 

moderat sering kali di salah artikan dalam kehidupan sosial beragama. Sebagian masyarakat 

Indonesia memandang orang yang mempunyai sikap moderat itu tidak memiliki sikap teguh 

pendirian dalam melakukan sesuatu. Pandangan yang tidak tepat ini mesti dirubah sejak 

sekarang. Umat islam harus moderat dalam menjalankan praktik keagamaan, sebagaimana agar 

tidak terlalu fanatik dan berlaku adil dalam memahami dan menerapkan ajarannya. Karena, di 

dalam islam juga di ajarkan rukhsah yang mana dapat meringankan seseorang dalam beragama.  

Pembahasan 
Moderasi Beragama 

Mengutip buku yang berjudul The Middle Path of Moderation in Islam terbitan dari 

Oxford University Press terbitan tahun 2015, Hashim Kamali menjelaskan bahwa moderat, 

berasal dari bahasa Arab yang berarti "wasathiyah" yang artinya berimbang (balance), dan adil 

(justice). Moderat bukan berarti kompromi dengan suatu prinsip-prinsip pokok ushuliyah, 

ajaran agama yang diyakini seseorang demi bersikap toleran kepada umat agama lain, moderat 

berarti "confidence, right balancing, and justice".  

Imam Shamsi Ali menjelaskan bahwasanya moderasi adalah sebuah komitmen untuk 

agama apa adanya, tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi, bersifat adil di tengah-tengah 

dalam beragama, dapat mempertimbangkan menuju jalan keluar yang benar dan tidak 

menyesatkan (Widodo dan Karnawati, 2019). 

Al-Quran menjelaskan bahwa sebaik-baik agama adalah agama Islam, dan kita sebagai 

manusia wajib untuk beragama. Hal tersebut dijelaskan dalam QS al Imran ayat 19 

ْسََلُم ۗ َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إَِّلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الْ ِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهمْ  ِ اْْلِ يَن ِعْندَ ّٰللاَّ   ۗإِنَّ الد ِ

َ َسِريُع اْلِحَسابِ  ِ فَإِنَّ ّٰللاَّ  َوَمْن يَْكفُْر بِآيَاِت ّٰللاَّ
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“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-

orang yang telah diberi AlKitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena 

kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 

maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”   

Ketika dalam sebuah agama terdapat pemahaman yang menyimpang, bisa di katakan hal 

tersebut menutup kemungkinan penganutnya, baik individu atau kelompok, akan memahami 

ajaran agama secara komprehensif, termasuk mengamalkan moderasi beragama.  

Menerapkan moderasi beragama dan integrasi ilmu pengetahuan perlu dilakukan dalam 

skala sangat luas untuk memperoleh moderasi yang diharapkan (Muhammad, 2019). Semua 

agama pasti mengajarkan perdamaian bukan perpecahan, yang membuat manusia terpecah 

belah karena perbuatan manusia itu sendiri, bukan dari agamanya. 

Dalam ajaran agama juga terdapat penjelasan tentang peran agama dalam kehidupan 

masyarakat. Beberapa ahli berpendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama. Hal itu 

berarti agama memberi suatu kemudahan bagi kita dalam hidup di dunia dan beragama. Bukan 

sebaliknya malah menyesatkan pengikutnya dan membuat ajaran agama itu sesat. Agama itu 

mendamaikan. 

Hal tersebut menjadi lebih urgen pada zaman sekarang, dengan maraknya peperangan 

atau konflik yang dikaitkan dengan agama.  Dengan mudahnya agama dipermainkan dan 

perjual belikan demi kepentingan pribadi. Kita sebagai pemuda milenial yang hidup serba 

internet dan teknologi yang semakin canggih. Harusnya dapat memanfaatkan itu untuk 

menyebarluaskan mengenai pentingnya moderasi beragama. Dan perlu adanya pembentukan 

sebuah organisasi guna mempermudah pembahasan dan lainya. 

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa moderasi Islam merupakan menyeimbangkan dalam 

berkeyakinan, bersikap, berperilaku, bermuamalah, bermoralitas, dan bertatanan. Dimana 

agama Islam merupakan agama yang sangat moderat, tidak ekstrim terhadap keyakinan, tidak 

berlebihan atau fanatik terhadap keyakinan, dan lain lain. Agama maupun keyakinan kita 

semuanya dapat membentuk cara pandang dan juga tingkah laku kita dalam menjalankan 

keyakinan beragama kita secara moderat, yakni kita dapat memahami, mengetahui, dan juga 

mengamalkan agama mana yang memiliki ajaran yang sesuai dengan kita, tidak yang radikal 

maupun ekstrim. Menariknya, di Indonesia mengakui semua agama mengajarkan moderasi 
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beragama. Dalam konsep Islam, disebut dengan "washatiyah" yang berarti moderat, sinonim 

dengan kata tawazun (berimbang), I'tidal (adil), Tawassuth (tengah tengah) (Sulaiman, t.thn).  

Urgensi Meningkatkan Moderasi dalam Beragama pada Masa Pandemi Covid 19 

Pada umumnya masyarakat mengetahui pada masa pandemi saat ini, terlebih dengan 

adanya pembatasan gerak masyarakat, menyebabkan timbulnya pergejolakan ditengah-tengah 

masyarakat umat islam, yang kita ketahui banyyak kebiasaan masyarakat Indonesia yang 

melibatkan banyak orang atau kegiatan masal, contohnya doa masal di masjid, sholawatan, 

kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan, acara maulidan, isro’ mi’roj dan lainnya.  

Selain umat Islam, umat agama lain di Indonesia juga sering mengadakan kegiatan doa 

atau upacara keagamaan yang dilakukan secara masal. Namun akibat dari pandemi Covid 19 

membuat kegiatan tersebut vakum atau berhenti sekitar dua tahun lebih sampai saat ini. Dalam 

keadaan pandemi saat ini masyarakat memerlukan pendekatan, treatment, atau cara khusus 

dalam memperoleh pengetahuan agar tidak ada konflik internal ataupun konflik eksternal umat 

dalam satu agama, ataupun dengan umat agama lain. Jangan sampai ada pemeluk agama yang 

merasa terkucil, dianaktirikan dan tidak mendapatkan keadilan dalam menghadapi kondisi 

pandemi Covid 19. Salah satunya yaitu dengan aktif dalam mensosialisasikan gerakan moderasi 

beragama. 

Dalam hal ini peran Kementerian Agama sangat penting dimana kementrerian agama 

berperan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang tujuan utamanya yaitu untuk 

mewujudkan moderasi beragama. Misalnya, edaran Menteri Agama Nomor: SE 1 tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah. Edaran yang berisi 

tentang pentingnya mencegah penyebaran covid 19 di rumah ibadah dengan mengajak jajaran 

instansi di bawah Kementerian Agama untuk mensosialisasikan dan mensinergikan edaran 

tersebut di tengah masyarakat (Kementerian Agama, 2020:1-2). Edaran tersebut subtansinya 

menganjurkan masyarakat untuk lebih mengutamakan sikap moderasi dalam menjalankan 

ajaran- ajaran agama masing-masing.  

Selanjudnya Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MUI yang sebagai 

Lembaga independent dalam memberikan pengayoman terhadap seluruh umat Islam khususnya 

di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan, tuntunan, peraturan atau yang sering disebut 

dengan fatwa, dalam mengurangi penyebaran virus covid 19. Namun MUI harus bekerja lebih 
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keras untuk mencerdaskan umat mengenai konteks moderasi beragama. Supaya fatwa-fatwa 

yang dikeluarkan atau dibuat oleh MUI tidak menimbulkan konflik diantara masyarakat 

Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia yang beragam, terlebih jika fatwa-fatwa tersebut 

bisa merangkul, berguna, dan adil pada semua kalangan sesuai dengan kondisi yang ada saat 

ini. 

Moderasi beragama sangat penting di terapkan seperti pada era pandemi saat ini. 

Bagaimana kita menjadi islam yang moderat. Akan tetapi moderat sering kali di salah artikan 

dalam kehidupan sosial beragama. Sebagian umat manusia (masyarakat sekitar) ada yang 

memandang orang yang mempunyai sikap moderat itu tidak memiliki teguh pendirian dalam 

melakukan sesuatu, tidak serius juga dalam melakukan sesuatu.  

Umat islam harus moderat dalam menjalankan praktik keagamaan, bagaimana agar tidak 

terlalu fanatik dan berlaku adil tentang ajarannya. Karena dalam islam juga di ajarkan rukhsah 

yang mana dapat meringankan seseorang dalam beragama. Dalam melihat kasus seperti ini, 

harus di syukuri walaupun berbeda dengan sebelumnya. 

Pentingnya Pemeliharaan Diri (Hifzh an-Nafs) di masa pandemic 

Pemeliharaan diri dalam islam  merupakah hal yang sangat penting dilakukan, dan 

mendapatkan momen urgensinya terutama dalam keadaan pandemi covid-19 saat ini. Terdapat 

3 hal yang perlu di lakukan dalam pemeliharaan diri, yaitu: pertama preventif, yang kedua 

kuratif, dan yang ketiga rehabilitasi.  

Tindakan preventif dilakukan oleh masyarakat di wilayah yang belum terkena covid. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah tidak berkerumun, memakai masker dan hand sanitaizer. 

Tindakan kuratif dilaksanakan ketika pandemi berlangsung di masyarakat tersebut. Upaya yang 

harus dilakukan adalah melakukan isolasi bagi anggota masyarakat yang terdampak pandemi 

dan menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi yang rentan akan virus. Sedangkan tindakan 

rehabilitasi adalah tindakan untuk mengobati atau menyembuhkan pasien yang terpapar virus 

covid. Pemeliharaan diri tidak hanya memelihara fisik, tetapi juga memelihara psikis. Untuk 

itu dalam mewujudkan kesehatan fisik dan psikis kita harus berhati bersih, hidup bersih, dan 

aktivitas yang kita lakukan sebisa mungkin membuahkan hasil baik bagi orang lainnya. 
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Kesimpulan 

Menjadi keharusan untuk seluruh umat Islam untuk mengutamakan dan mengedepankan 

sikap moderat dalam beragama, terlebih di masa pandemi akibat dari Virus Covid 19. Oleh 

karena itu, kita semua semestinya lebih memahami dan menghargai keselamatan diri dan orang 

lain. Hindari merasa sombong dan mengabaikan orang lain, karena bisa saja kita yang 

menularkan ke orang lain, bukan kita yang tertular. Oleh karena itu sayangi diri sendiri, dan 

orang lain. Patuhi pemerintah serta kebijakan tersebut.  

Agama Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya, hukum islam memberikan 

banyak sekali piliham rukhsah ketika kita semua dalam kondisi berbahaya. Disisi lain, semua 

umat juga harus lebih mendalami dalam mempelajari ataupun memahami fikih, dan tidak 

meninggalkan eksistensi fikih konvensional. Maka dari itu membangun moderasi beragama di 

saat pandemi Covid 19 merupakan sebuah kewajiban seluruh umat beragama guna memutus 

penyebaran, dan penularan virus Corona.  

Saran  

Dengan demikian, alangkah baiknya kita sebagai muslim membangun moderasi 

beragama pada masa pandemi ini. Caranya yaitu dengan melakukan pencegahan, berusaha 

menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjangkit virus covid 19, serta melakukan upaya 

dalam memutus penularan virus tersebut. Selain itu, kita harus tetap mengkampanyekan dan 

menerapkan sikap moderat dalam beragama. Kita perlu menerapkan kaidah Fiqh bahwa 

menghindari kemudharatan itu lebih penting dan utama dalam menjalankan ajaran agama di 

era pandemi. 
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Abstrak: 

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana paham radikalisme yang berkembang dan menyebar pada anak usia dini, 

serta mdoerasi beragama yang digunakan untuk memperteguh dan memperkuat ajaran Islam pada anak usia dini sangat 

diperlukan. Hal ini dikatakan penting karena anak khususnya pada usia dini membutuhkan dukungan dan keteladanan 

dari orang dewasa seperti orang tua dan guru. Maka dari itu untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme agar 

tidak masuk kedalam diri anak usia dini yaitu dengan cara menanamkan nilai moderasi agama dan islam moderat pada 

anak sejak dini. Oleh karena itu keharusan atas pemilihan informasi yang baik dan benar agar tidak terdapat adanya 

unsur radikalisme yang masuk kedalam diri kita. Pembentukan perilaku dan ucapan merupakan salah satu hal penting 

yang mengandung bentuk potensi radikalisme. Disisi lain hal ini tentunya dapat membuat pemahaman anak yang 

berasal dari proses belajar saat berada di sekolah maupun luar sekolah, yang akan digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan sesuatu. Maka dari itu  untuk mengantisipasi agar paham radikalisme, ada beberapa strategi yang cocok 

untuk menghindari adanya radikalisme yaitu melalui pendidikan islam yang moderat.  

 

Kata Kunci: Pandemi Covid 19; Moderasi Beragama; Anak Usia Dini; Radikalisme

PENDAHULUAN 

Indonesia mempunyai berbagai keragaman mulai dari suku, budaya, bahasa, dan juga agama. 

Indonesia memiliki ciri khas karakter sebagai sebuah bangsa yaitu adaptif, toleran dan juga inklusif 

(Amar, 2018; Faiqah & Pransiska, 2018). Kondisi ini justru kontradiktif dengan pemberitaan dan 

informasi di berbagai kanal media, dimana saat ini kekerasan yang terjadi semakin meningkat 

setiap harinya. Keragaman di Indonesia tentunya terganggu akibat adanya ekstremisme yang 

mencoba untuk menghilangkan keragaman di Indonesia. Aktivisme di Indonesia telah muncul 

dalam berbagai macam bentuk tindakan. Misalnya seperti, terjadinya aksi bom bunuh diri yang 

pada akhirnya menimbulkan banyak korban, hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai 

perkembangan Organisasi Masyarakat Islam dan lebih jauh lagi terjadinya sikap tidak saling 

toleransi antar masyarakat (Hamid dkk., 2020; Kusmayani, 2019). 

Radikalisme merupakan suatu paham dimana di dalam politik menginginkan sebuah 

perubahan dan pembaharuan dalam bidang sosial maupun politik dengan menggunakan kekerasan, 

yang bersikap ekstrem (Ramli, 2014; Saihu & Marsiti, 2019). Radikalisme dibagi menjadi dua 

diskursus, yaitu pertama radikalisme dalam tataran pemikiran sebagai gagasan, wacana dan 

gagasan yang masih dibicarakan atau konsep. Sedangkan yang kedua adalah radikalisme melalui 
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tindakan yaitu perbedaan tajam dalam kualitas yang dijunjung tinggi oleh kelompok agama 

tertentu yang berdasarkan pada nilai yang telah diberlakukan (Saihu & Marsiti, 2019). 

Kebijakan yang muncul dimasa Covid-19 (new normal) telah menyebabkan banyak sekali 

sikap tidak percaya publik terhadap Pemerintah. Terdapat banyak berita hoax yang timbul 

berkaitan dengan Covid-19 yang menyebabkan terjadinya gerakan radikal dalam lingkup 

masyarakat (Agustin dkk., 2020; Anugrahana, 2020). Tindakan berlebihan selama adanya pandemi 

Covid-19 akan menimbulkan bahaya apabila perilakunya susah untuk dikendalikan. Gerakan 

radikal saat ini terus tumbuh dan merambah pada anak usia (Fadlilah, 2020; Syahputra, 2020). 

Bahaya radikalisme pada remaja dapat muncul karena adanya interaksi instruktif dari remaja yang 

akan mendapatkan paham radikalisme. Radikalisme bisa terwujud pada berbagai elemen 

kehidupan, khususnya di dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus dipersiapkan secara serius 

melalui penguatan moderasi agama menggunakan konsep rahmatan lil alamin (Arif, 2020; Bakir 

& Othman, 2017; Wishnu, 2019). 

Moderasi beragama adalah suatu  upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia 

tidak terkecuali pada anak-anak usia dini untuk menguatkan komitmen keagamaan dan 

kebangsaan. Islam Wasathan merupakan pemahaman keagamaan yang cocok dalam lingkup 

keberagaman di dalam setiap hal (Nurhayati dkk., 2020; Rohayani, 2020). Karakter Islam moderat 

yang diajarkan sejak kecil, merupakan sebuah upaya untuk mengatasi radikalisme dalam krisis 

saat ini yang menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Moderasi beragama perlu diperkenalkan 

pada anak sejak usia dini secara terstruktur. Upaya memerangi radikalisme pada anak di usia dini 

membutuhkan dukungan dan keteladanan yang diberikan oleh orang dewasa, karena anak-anak 

mempunyai kecenderungan untuk meniru sesuatu yang mereka lihat. Upaya ini dapat dilakukan 

seorang pendidik khususnya guru dan orang tua, sejak anak masih dalam masa kanak-kanak 

(Hamid dkk., 2020). 

Anak usia dini yaitu anak dengan usia 0-6 tahun, dimana anak-anak sedang melalui 

pertumbuhan kognitif, berpikir abstrak, dan rentan terhadap pengaruh lain, oleh karena itu 

idealisme Islam yang moderat harus dibangun sejak dini. Perkembangan kognitif anak usia dini 

rendah, dan anak-anak cenderung berpikir logis daripada abstrak. Karena pendidikan anak usia 

dini diberikan oleh keluarga, maka keluarga memainkan peran penting dalam memberikan 

pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam. Perkembangan moral dan pembentukan karakter pada 

anak dicapai melalui kehangatan cinta dan pertukaran emosi antara anak dan orang tuanya. 

Karena situasi Covid-19, anak-anak di PAUD tidak dapat menggunakan haknya seperti pada 

hari-hari biasa (Iftitah & Anawaty, 2020; Juanda, 2019). Sehingga belajar dari rumah juga telah 
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melibatkan partisipasi seluruh anggota keluarga, dan Covid-19 secara tidak sengaja 

mengembalikan anak dari guru ke orang tua. Meski anak dalam masa online untuk belajar, orang 

tua harus multitasking di era Covid-19, pendidik juga tetap bekerja ekstra tentang bagaimana cara 

untuk memberikan sebuah pembelajaran dan mengembangkan karakter yang baik, pada anak 

dalam situasi belajar online. Upaya peningkatan moderasi beragama pada anak menjadi tak 

terpisahkan dengan upaya penanaman karakter Islami wasathiyah pada anak selama masa Covid-

19. 

Penelitian tentang moderasi dan radikalisme telah secara luas dikonsentrasikan oleh para 

ilmuwan masa lalu. Penelitian pertama ialah yang ditulis oleh Dwi Puji Lestari mengenai peran 

Roudhatul athfal dalam menanamkan anti radikaisme pada anak usia dini di Jakarta (Dwi,2022). 

Kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Rosyida Nurul Anwar yang mengkaji tentang penanaman 

nilai-nilai islam moderat dalam anak pada usia dini yang dilakukan dalam keluarga sebagai cara 

untuk mencegah radikalisme (Rosyida,2021).  Ketiga yaitu penelitian yang ditulis Yuliana dan 

Fitri Lusiana mengenai Penguatan dalam moderasi beragama pada usia dini sebagai cara untuk 

mencegah radikalisme di tengah gencarnya pandemi covid-19 (Yuliana and Fitri,2021). Keempat 

yaitu penelitian yang ditulis oleh Mardan Umar dan Feby Ismail mengenai implementasi atau 

penerapan pendidikan karakter yang berbasis moderasi beragama yang dilakukan pada jenjang 

pendidikan pada anak usia dini (Mardan and Feby,2020). 

Beberapa penelitian terdahulu umumnya lebih mengkaji bagaimana cara mencegah dan 

menangkal paham radikalisme untuk anak usia dini dimana cara untuk mencegah dan menangkal 

paham radikalisme yaitu dengan cara menanamkan nilai nilai moderasi agama dan islam moderat 

pada anak sejak sedini mungkin. 

Berdasarkan beberapa penelitian, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana 

pentingnya moderasi beragama untuk anak pada usia dini sebagai langkah mencegah pengaruh 

radikalisme pada masa pandemi Covid-19, karena terdapat banyak sekali hal hal yang dapat 

merusak dan membuat anak anak terjerumus ke dalam hal-hal radikal bila tidak dilakukan 

pencegahan pada anak sedini mungkin. Sehingga penguatan mengenai moderasi agama dan islam 

moderat perlu ditingkatkan yang bagaimana akan disampaikan dan dijelaskan dalam tulisan ini. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Covid-19: Dalam Setatap Pandang 

Coronavirus atau biasa disebut Covid 19 adalah keadaan dimana menyebarnya virus 

berbahaya yang dapat menimbulkan kematian manusia. Saat ini, negara-negara yang terkena 
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dampak COVID-19 sedang mencari cara untuk menangani virus, mengendalikan penularan, dan 

mengelola efek pandemi. Sebagian besar masyarakat gelisah dan resah seiring bertambahnya 

jumlah penderita virus corona (Covid-19). Sebagai umat beragama, merebahnya pandemi Covid-

19 bisa menjadi peluang untuk melakukan beberapa tindakan besar, di antaranya tidak hanya 

memuji Allah dan meningkatkan ketaatan kepada Allah tetapi juga dapat berbaik sangka dan 

melakukan hal-hal baik kepada sesama. 

Manusia telah dipisahkan menjadi dua kutub oleh Covid 19, kutub yang sehat dan kutub yang 

sakit. Apabila virus ini semakin menyebar dan tidak terkendali maka akan mengubah lanskap 

politik dunia. Alhasil, Negara kredibel pasca Covid-19 ialah negara yang bisa memberikan 

perawatan medis secara fungsional dan efektif. Para ahli juga ditantang untuk melakukan kajian 

guna menyelamatkan nyawa manusia. Tidak terkecuali para ilmuwan yang beragama Islam.  

Seperti dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Al- Qur’an Surah Al – Baqarah ayat 249. 

Artinya: “Makaaketika Thalut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akannmenguji 

kamu dengan sebuah sungai. Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan 

barangsiapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutkuukecuali menciduk seciduk dengan 

tangan." Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka.  

Ketika dia (Talut) dannorang-orang yang berimann bersamanya menyeberangi isungai itu, 

mereka berkata, "Kamiitidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka 

yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil 

mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

Munculnya pandemi covid-19 sebenarnya juga mempunyai hikmah tersendiri, pesan tersirat 

inilah yang dapat kita jadikan pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita terhadap Allah SWT. 

hal ini juga menjadi sebuah pesan tersirat untuk memperbaiki kehidupan kita dalam melangkah 

kearah yg lebih baik lagi dan menjadikannya pedoman kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Seperti pada firman Allah SWT yang terkandung dalam Al – Qur’an Surah Al–Baqarah ayat 269, 

“ Allah menganugerahkan Al-Hikmah atau (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As-

Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahkan karunia yang 

banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil dari Firman Allah SWT” 

 

Moderasi Beragama: Tinjauan Makna 

Sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia adalah muslim dan menempati posisi terbanyak 

di sekarang ini. Sebagai negara dengan sebagian besar penduduknya islam, maka Indonesia sudah 

selayaknya harus hidup rukun seperti yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW (Faiqah 
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& Pransiska, 2018). Penduduk Indonesia yang sangat beragam juga menjadi tantangan tersendiri 

bagi masyarakat. Tidak semua orang memiliki cara berpikir yang sama, namun sebagai umat islam 

kita wajib untuk saling menghormati perbedaan antar sesama manusia. Adanya gejolak yang 

menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat beragama dapat merusak tali persaudaraan 

bahkan saling bermusuhan jika ditangani secara keliru. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan 

bahwa masyarakat Indonesia majemuk, ada satu strategi yang cocok untuk menghindari adanya 

radikalisme yaitu melalui pendidikan islam yang moderat. Islam moderat atau bisa disebut dengan 

islam “wasathiyah” berasal dari kata islam dan wasathiyah. Dalam Bahasa Arab moderasi 

memiliki istilah “wasathiyah” atau “wasith” (penyebutan orangnya), namun di dalam Bahasa 

Indonesia sendiri kata “wasith” juga berarti penengah, pelerai dan pemimpin pertandingan (Arif, 

2020; Bakir & Othman, 2017; Mohamad dkk., 2018). Hal ini sejalan dengan ungkapan sebaik-

baiknyaasegala sesuatuuyaitu yang di tengah-tengah, contohnya sikap dermawan yaitu di antara 

sikap kikir dan boros. 

Pemahaman moderat atau “wasathiyah” merupakan ciri khas Islamm yang tidak banyak 

dimiliki oleh ideologi lainnya. Hal ini sesuai dengan isi dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dimana 

hadirnya moderat ini tidak serta merta membenarkan nadanya paham radikalldalammagama, akan 

tetapi juga tidak mengabaikan dasar hukum utama yang terkandungan dalam Al-Quran. Di 

Indonesia sendiri islam moderat memiliki karakteristik yaitu (M. A. Abdullah, 2017): 

1. Memiliki ideologi non-kekerasan 

Contohnya ketika melakukan sebuah dakwah dimana di dalamnya harus saling menghargai 

pendapat orang, dan menjaga agar tidak menunjukkan sikap emosional yang dapat berdampak 

pada terjadinya kekerasan saat adanya perbedaan dalam hal apapun. 

2. Masuknya kehidupan modern di sela-sela ajaran agama 

Contohnya seperti adanya teknologi smartphone yang di dalamnya terdapat aplikasi dimana kita 

bisa mengakses Al-Quran digital, sehingga memudahkan seseorang ketika di perjalanan. 

3. Menekankan cara berpikir yang rasional dalam memahami ajaran agama Islam. 

Contohnya pada masyarakat Indonesia yang majemuk tidak menutup kemungkinan muncul 

berbagai ajaran lainnya, seperti Islam kejawen. Namun kita sebagai umat muslim harus pandai 

dalam memfilter apapun yang nantinya berhadapan dengan kita atau yang bersinggungan dalam 

ajaran islam. 

4. Penggunaan pendekatan secara kontekstual dalam memahami sumber ajaran islam atau tidak 

mudah terbawa arus zaman. 
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5. Adanya ijtihad sebagai pedoman hukum Islam untuk memutuskan permasalahan yang tidak 

dibahas atau dijelaskan dalam Al-Quran 

Islam memang tidak memandang bahwa semua agama sama, namun Islam menganggap 

semua agama itu sama rata. Dimana tidak ada yang saling meninggikan dan mengagung-agungkan 

atau hingga terjadi tindak diskriminasi terhadap agama lain. Adapun konsep yang telah diterapkan 

yaitu: Konsep Tasamuh atau toleransi, yang mengharuskan umat islam hidup berdampingan 

dengan menjunjung tinggi toleransi dalam beragama; dan Konsep Tazawun atau 

berkesinambungan, maka kita harus selalu menganut ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, 

yaitu dengan menjauhi larangan-larangan dan mendekati hal yang dianjurkan. 

 

Radikalisme Anak Usia Dini 

Radikalisme kini termasuk dalam ancaman terhadap anak diusia dini, radikalisme 

berkembang cukup signifikan kepada anak berawalan dari lingkungan keluarga, kemudian 

lingkungan sekolah serta masyarakat. Perilaku dan karakter radikalisme dapat muncul dari sebuah 

proses Pendidikan yang diselipkan kepada proses pembelajaran di suatu Lembaga Pendidikan. Di 

salah satu Lembaga Pendidikan sangatlah rawan dan memiliki peluang yang cukup tinggi untuk 

terbentuknya benih – benih radikalisme sekaligus deradikalisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

dua tahapan, yakni radikal mind dan radikal attitude (N. Abdullah & Mohamed Osman, 2018; 

Amar, 2018). Kedua tahapan tersebutlah yang memiliki memiliki fungsi sebagai penakar potensi 

radikalisme dari bermacam – macam jenis kalangan masyarakat. Potensi radikalisme memiliki 

tatanan yang berhubungan antara anak dengan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak heran 

jika anak tersebut memiliki benih – benih radikalisme yang berasal dari lingkungan Pendidikan 

juga. Hal ini dapat berpotensi untuk melahirkan sikap kekerasan yang pada akhirnya perilaku 

tersebut tidak cocok dengan norma-norma pendidikan, sehingga dapat menyebabkan suasana 

pembelajaran yang kurang nyaman dan menyenangkan. 

Kurangnya perkembangan kognitif pada anak dapat mempengaruhi pikiran abstrak pada 

anak tersebut. Kebanyakan anak cenderung berpikir secara logis. Dengan cara berpikir anak yang 

seperti ini, dapat menyebabkan potensi sangat tinggi untuk pengaruh – pengaruh luar yang diterima 

oleh anak. Radikalisme memiliki empat karakteristik, ujar Zahratul Mahmudat. Karakteristik yang 

pertama, sikap tidak menghargai pendapat serta keyakinan orang lain, biasanya disebut dengan 

intoleran. Yang kedua, Sikap yang tertutup dan memiliki sikap berbeda dari kebiasaan orang lain, 

dapat disebut juga dengan sikap eksklusif. Ketiga, memiliki sikap yang cenderung keras guna 

mencapai tujuan, dapat disebut dengan sikap revolusioner, dan yang terakhir yakni sikap fanatik, 
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sikap tersebut adalah sikap yang selalu ingin benar dan membenarkan diri sendiri serta selalu 

menyalahkan orang lain guna membela diri sendiri. 

Pembentukan perilaku atau karakter merupakan salah satu hal penting yang mengandung 

bentuk perkembangan yang berpotensi untuk menanamkan radikalisme pada anak-anak usia dini. 

Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya kemampuan pada anak untuk menangkap informasi 

pada masa lampau. Yang pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan persepsi pada anak 

tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan landasan perilaku oleh anak – anak yang berasal dari pelajar 

sekolah atau diluar sekolah. 

Menyangkut aksi radikalisme saat ini, terdapat beberapa anak mulai terhasut pemahaman 

tersebut, sangat disayangkan bagi orang-orang yang memegang teguh pemahaman radikalisme. 

Hal tersebut telah merambah kepada anak-anak, salah satu contoh peristiwanya yakni percobaan 

bunuh diri menggunakan bom di daerah Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018. Peristiwa 

tersebut berlokasi di tiga gereja Surabaya. Pelaku merupakan satu keluarga yaitu sepasang suami 

istri beserta anaknya. Bom bunuh diri tersebut dapat dilakukan anak-anak sebab adanya ajakan 

dari sosok orang tua yang memiliki perilaku yang tidak terpuji. Perilaku tersebut dapat muncul 

pada anak akibat dari faktor lingkungan dan keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, sekolah 

maupun masyarakat juga memiliki peran dalam pembentukan karakter anak. Upaya-upaya yang 

dilakukan sebagai pencegahan terjadinya radikalisme dikalangan anak  usia dini antara lain yaitu : 

1. Mengenalkan kebhinekaan 

Mengenalkan kebhinekaan terhadap anak sejak dalam usia dini sebagai upaya dalam pencegahan 

radikalisme. Dengan mengenalkan dan menjelaskan bahwa negara Indonesia itu beragam budaya  

dan  terdapat banyak suku bangsa, maka dari itu anak diusia dini diajarkan untuk bisa menerima 

perbedaan yang ada sehingga dapat tercegahnya sikap radikalisme. Dan selalu menanamkan sikap 

untuk saling menghargai antar sesama suku lain dikalangan anak usia dini. Model pendidikan 

seperti inilah juga bisa dikatakan sebagai penanaman pendidikan multikultural dengan tujuan 

mampu menanamkan nilai nilai identitas nasional. 

2. Mendidik Karakter dengan Karakter 

Pembiasaan seperti ini dapat lebih efektif lagi dengan memberikan contoh nyata di kehidupan 

sehari-hari baik dilakukan oleh pendidik maupun orang tua. Mengajarkan pendidikan karakter 

dapat dilakukan melalui berbagai media penunjang yang telah disesuaikan dengan usia anak. 

3. Pemilihan Buku Ajar secara Selektif 

Pemilihan buku ajar secara selektif juga sangat penting terhadap pengetahuan anak diusia 

mengenai pemahaman radikalisme. Salah satu tujuan dari pemilihan buku ajar secara selektif yaitu, 
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agar dapat menghindari adanya beberapa diksi (pilihan kata) yang dapat menimbulkan atau 

menumbuhkan perilaku radikalisme di dalam buku pelajaran, yang  dapat  memungkinkan  

timbulnya pemahaman tentang radikalisme. 

 

KESIMPULAN 

Dapat diambil kesimpulan bahwa, pentingnya moderasi beragama perlu ditanamkan 

kepada anak terutama pada usia dini untuk mencegah pengaruh radikalisme, mengingat kondisi 

pada saat ini yang masih di dalam masa pandemi Covid-19. Moderasi Beragama sendiri memiliki 

arti yaitu cara pandang atau sikap atau perilaku yang moderat. Moderat berarti menghargai 

perbedaan atau toleransi terhadap perbedaan. Radikalisme memiliki arti yaitu suatu paham atau 

aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan di dalam lingkup sosial maupun 

politik dengan melibatkan cara kekerasan dalam penyelesaiannya. Dengan mengetahui arti 

tersebut pasti sudah bisa dipastikan bahwa radikalisme merupakan sikap yang tidak terpuji dan 

harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat maupun Negara. Di luar dari hal tersebut ancaman 

radikalisme tidak bisa di pandang sebelah mata dan juga tidak bisa disepelekan, karena hal ini 

moderasi beragama sangat penting ditanamkan kepada anak sejak usia dini untuk mencegah 

pengaruh radikalisme.  Selain itu, alasan perlunya moderasi beragama sejak usia dini dikarenakan 

pada usia dini perkembangan kognitif anak belum siap bila mana dituntut untuk bisa berpikir 

dengan abstrak, anak-anak juga lebih dominan untuk berpikir secara logis. Pada tahap berpikir 

seperti ini biasanya anak - anak lebih sensitif terhadap pengaruh yang timbul dari luar. Karena hal 

tersebut, ada beberapa upaya – upaya yang bisa digunakan orang tua untuk dapat mencegah 

pengaruh radikalisme yang mungkin dapat terjadi pada anak usia dini yaitu dengan cara 

mengenalkan kebhinekaan, mendidik karakter dengan karakter, dan dengan pemilihan buku ajar 

secara selektif. 
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Abstrak 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru mengenai 

keberadaan dari perkembangan pemikiran masyarakat muslim dalam menanggapi konsep moderasi 

beragama. Oleh karena itu, penulisan ini sangat penting untuk dibagikan pada khalayak umum guna 

mendukung program dari pemerintah dalam membumikan moderasi beragama. Salah satunya ialah di 

dunia pendidikan yang individu-individu di dalamnya selalu berganti setiap tahun. Nilai–nilai moderasi 

merupakan suatu hal terpenting untuk perkembangan masyarakat pendidikan kita. Oleh karena itu 

pemerintah juga perlu menekankan nilai–nilai moderasi pada lembaga pendidikan. Oleh karena itu, 

lembaga pendidikan harus mampu membuat sistem pembelajaran yang dapat membuat peserta didiknya 

memahami dengan baik lingkungan masyarakatnya dengan segala perbedaan yang terkandung di 

dalamnya terutama perbedaan agama yang ada di masyarakat dengan cara mengeintegrasikannya 

kedalam proses pembelajaran yang dilalui para peserta didik secara langsung maupun tersirat. Sehingga 

peserta didik dapat mengimplementasikan pemahamannya terhadap moderasi beragama tersebut dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dengan mampu memahami agama secara menyeluruh serta memahami 

pluralitas dalam masyarakat dan adanya perasaan untuk mampu menerima perbedaan dalam diri 

seseorang. 

Kata kunci : Lembaga Pendidikan, Moderasi Beragama, Generasi Muda 

 

Pendahuluan 

Perkembangan pemikiran insan tidak dapat dibendung oleh keadaan dan keyakinan. Pemikiran 

yang tercipta dari manusia ialah hasil berasal proses penalaran antara gosip usang serta infromasi baru, 

sehingga memunculkan sesuatu yang baru atau yang dianggap baru. Hal baru yang muncul mendapatkan 

penamaan sesuai fungsi, kiprah, maupun sesuai dari kaidah keilmuannya. Moderasi beragama ialah akibat 

pemikiran yang dikembangkan dari melihat adanya perselisihan didalam umat dalam kepercayaan maupun 

antar agama. Moderasi beragama mempunyai tujuan sebagai penengah pada permasalahan yang bersifat 

mendasar. Menggunakan kata lain moderasi beragama merogoh jalan tengah dari berbagai macam 

perselisihan serta disparitas. 

Perkembangannya di dalam dunia pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan dunia pendidikan 

disini menggambarkan sejauh mana keterlibatan moderasi beragama dalam pendidikan formal maupun 

non formal sampai saat ini. Sebenarnya Jika direnungkan kembali bahwa moderasi dalam beragama telah 

dilakukan banyak ulama maupun pemuka agama, seperti tidak mendebatkan hal-hal yang bersifat diluar 

kewajiban. Indikator yang mampu kita temui saat sedang berhadapan dengan pemuka agama, yaitu 
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menekankan hal-hal wajib yang mana itu akan dilakukan oleh seluruh orang dalam suatu agama. Fokus ini 

bertujuan untuk mengingatkan pada umat bahwa dalam kehidupan ini ada hal yang lebih berguna asal 

hanya sekedar beradu ilmu memperdebatkan hal-hal yang tidak wajib serta fleksibel. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru mengenai 

keberadaan dari perkembangan pemikiran masyarakat muslim dalam menanggapi konsep moderasi 

beragama. Oleh karena itu, penulisan ini sangat penting untuk dibagikan pada khalayak umum guna 

mendukung program dari pemerintah dalam membumikan moderasi beragama. Salah satunya ialah di 

dunia pendidikan yang individu-individu di dalamnya selalu berganti setiap tahun. Dengan adanya 

pergantian individu ini maka dapat mengakibatkan konsep moderasi beragama dapat menyebar luas ke 

semua lapisan masyarakat meskipun hanya dimulai dari sebuah forum, semisal perguruan tinggi, 

pesantren, maupun SD dan sekolah menengah dalam kurikulum perguruan tinggi (Purwanto, 2019). 

Terdapat tiga kriteria dalam moderasi beragama yaitu Twassuth (moderat), ta’adul (adil), dan tawazun 

(seimbang). Ketiga prinsip tersebut bisa membuat situasi yang moderat untuk mewujudkan sekolah yang 

damai, maju dan berpandangan moderat. Nilai – nilai moderasi merupakan suatu hal terpenting untuk 

perkembangan masyarakat pendidikan kita. Oleh karena itu pemerintah juga perlu menekankan nilai – nilai 

moderasi pada lembaga pendidikan. 

Tinjauan pustaka 

Moderat memiliki arti pola pikir dan interaksi yang seimbang, yang sesuai dengan prinsip 

dan aqidah islam, beribadah dan beretika sesuai etika islam yang mengacu kepada 

kemaslahatan umat. Moderasi merupakan suatu kebaikan sehingga membantu terciptanya 

harmoni sosial dan keseimbangan dalam keluarga, masyarakat, dan hubungan antar manusia 

lebih luas. (Azra, 2020). 

Terdapat enam prinsip dalam pendidikan moderasi diantaranya sikap: humanisme, realistis, 

inklusif, adil, bekerjasama dan toleran. Dan terdapat empat tahap dalam mengembangkan 

moderasi di kalangan generasi muda, Zainal Abidin (Antarnews, 2019) yaitu : 

1. Dengan memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi moderasi beragama 

2. Dengan mengikutsertakan generasi muda pada kegiatan positif di masyarakat 

3. Perlu adanya diskusi dengan generasi muda di berbagai lingkungan 

4. Melibatkan keluarga sebagai pusat pertama pembentukan karakter 

Peran lembaga pendidikan dipercaya menjadi wadah untuk mengajarkan pendidikan 

moderasi. Lembaga pendidikan sebagai labolatorium untuk mendidik dan melatih nilai – nilai 

moderasi beragama dengan pendekatan sosio religious (Sutrisno, 2019). Terdapat tiga pintu 

masuk bagi paham radikal dan intoleransi melakukan peneterasi di sekolah diantaranya : 

1. Melalui kegiatan ekstrakulikuler 
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2. Peranan pendidik dalam proses belajar mengajar 

3. Kebijakan yang ada, lemahnya lembaga pendidikan dalam mengontrol masuknya 

radikalisme. 

Metode pembelajaran nilai – nilai moderasi dalam materi Pendidikan Agama Islam dapat 

diajarkan melalui 1) Keteladanan pada tata tertib yang dicontohkan oleh para guru. 2) 

membiasakan shalat dhuha dengan berjamaah dan ketika selesai shalat guru memberikan 

taushiah kepada siswa 3) hukuman sebagai fasilitas saja. Selain menggunakan tiga metode 

tersebut, guru juga bisa menggunakan metode ceramah dan diskusi (Arifin & Bakhril, 2019). 

Sedangkan internalisasi nilai moderasi pada Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

dilakukan dengan merancang nilai – nilai moderasi ke arti secara bahasa tersebut dapat diketahui 

bahwa istilah wasathiyyah secara lebih luas dapat dipahami sebagai sikap beragama yang 

fleksibel tapi tidak terlalu bebas (liberal) sekaligus kontekstual terhadap hukum yang berlaku 

tapi tidak terlalu memaksa (konservatif). 

Dalam konteks agama Islam, moderasi dikenal dengan istilah wasathiyyah yang 

merupakan bahasa arab dan memiliki kata dasar wasathyang maknanya di tengah atau di antara. 

Kata wasath ini juga masih memiliki banyak arti lain, yakni terbaik, adil, seimbang, utama, 

sedang, kekuatan, persatuan, dll (Faruq&Noviani, 2021). 

Secara etimologi, kata moderasi berasal dari bahasa latin moderatio, yang bermakna 

sedang-sedang saja dalam artian tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Oleh kemenag 

dalam Buku Saku “Tanya Jawab Moderasi Beragama”, moderasi beragama didefinisikan 

sebagai proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar 

terhindar dari perilaku ekstrem dan berlebih-lebihan dalam mengimplementasikannya. Menurut 

Burhani dalam (Faruq&Noviani, 2021), moderasi beragama adalah cara beragama yang santun 

dan toleran, tidak radikal dalam artian terlalu konservatif hingga mengabaikan konteks, namun 

juga tidak liberal dalam artian terlalu mendewakan konteks akal sehat hingga mengabaikan 

tekstualitas pedoman beragama.Sejalan dengan definisi tentang moderasi beragama yang telah 

diungkapkan penulis, dalam (Akhmadi, 2019)dijelaskan juga sikap medorasi beragama dapat 

ditunjukan dengan tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak 

menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, tidak menggunakan apalagi paksaan, dan netral 

serta tidak berafilisi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu dalam konteks 

pemahaman dan pengamalan agama. 

Dengan keberagaman yang ada di Indonesia terutama diantara umat beragama islam, sudah 

pasti sikap moderasi dalam beragama harus ditanamkan dalam diri dan jiwa masyarakat 
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Indonesia. Namun nyatanya hal ini tidaklah semudah yang diangankan, keberagaman di 

Indonesia sampai saat ini masih menjadi sebuah tantangan untuk terpatrinya sikap dan kesadaran 

akan pentingnya moderasi beragama di jiwa masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda 

yang nantinya akan meneruskan kelangsungan negara ini. Maka dari itu peran dari lembaga 

pendidikan sudah pasti sangat besar dalam pembentukan karakter moderasi beragama pada diri 

para peserta didik. 

 

Pembahasan 

A. Moderasi Beragama di Indonesia 

Sebagai negara multikultural, tentunya kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya tidak 

perlu diragukan lagi keberadaannya. Keberagaman ini apabila dikelola dengan baik akan dapat 

menjadi sebuah warna baru dalam persatuan bangsa Indonesia. Akan tetapi jika segala 

instrument di dalam masyarakat tidak mampu mengelolanya dengan baik, hal ini akan menjadi 

boomerang yang menyerang kembali kearah kita,maksudnya adalah hal ini akan menimbulkan 

gesekan-gesekan baru yang berujung pada perpecahan. Terutama yang akan dibahas dalam 

tulisan ini adalah mengenai konteks beragama, pentingnya kita sebagai bagian dari 

kemajemukan bangsa Indonesia untuk menjaga kerukunan satu sama lain dalam kehidupan 

beragama merupakan hal yang sangat penting esensinya, terlebih bagi kita sesama umat muslim 

di Indonesia. Perlunya kesadaran bahwa kita satu agama kadang kala sering terlupakan ketika 

terjadi gesekan kecil yang terjadi dan akhirnya membesar menjadi sebuah perdebatan 

berkepanjangan hanya karena perbedaan cara pandang seseorang terhadap suatu hal bersifat 

keagamaan. Oleh karena itu, disini penulis senantiasa menekankan pentingnya moderasi 

beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Fahrudin dalam (Akhmadi, 2019), menurutnya sikap moderat dalam beragama atau moderasi 

beragama itu sendiri sangat dibutuhkan dalam menciptakan keharmonisan kehidupan 

bermasyarakat.   

B. Peran Lembaga Pendidikan Dalam Penanaman Karakter Moderasi Beragama 

Pendidikan merupakan instrument penting dalam memajukan kehidupan bermasyarakat, 

karena dengan terciptanya kaum-kaum terpelajar maka proses pembangunan negara kearah 

yang lebih maju dan sejahtera akan semakin mungkin untuk terwujud. Maka dari itu pendidikan 

menjadi hal yang sifatnya wajib danpemerintah juga akan mengusahakan terciptanya sumber 

daya manusia yang terpelajar dan berkarakter. Salah satunya berdasarkan (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) pasal 34 ayat 
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2 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

Dalam (UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2) dijelaskan bahwa “pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonsia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Berlanjut pada (pasal 3) dijelaskan lebih lanjut 

mengenai fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional ini, di dalamnya disebutkan bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Berangkat dari pemahaman kita mengenai makna pendidikan nasional dan tujuan 

penerapannya di Indonesia dapat kita ketahui bahwa harapannya adalah untuk mnciptakan 

peradaban yang lebih maju dari sekarang ini dengan cara membentuk SDM yang cerdas dan 

berkarakter. Cerdas yang dimaksud bukan terbatas pada kemampuan kognitifnya untuk 

memahami mata pelajaran, namun juga termasuk untuk memahami diri sendiri, potensi dirinya, 

dan memahami lingkungan serta masyarakat yang ada didalamnya beserta sseluruh 

kemajemukan yang termuat di dalamnya. Pemahaman secara kognitif akan dapat 

mencerdaskannya dan pemahaman tentang lingkungan sekitarnya akan membuat seseorang 

memahami segala kemajemukan yang ada dan kemudian mampu menerima dan memaklumi 

keberadaan dari suatu perbedaan. Sehingga perbedaan akan menjadi sebuah warna baru dalam 

persatuan. 

Untuk merealisasikan tujuan mulia tersebut, andil lembaga pendidikan akan menjadi sangat 

penting. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa sampai sekarang ini kemajemukan dalam 

beragama seringkali menimbulkan sebuah kontroversi yang mematik perdebatan dan terkadang 

berujung pada perpecahan hingga tindak kekerasan.Isu-isu dalam konteks agama tersebut 

merupakan sebuah bukti bahwa hingga saat ini masyarakat kita masih belum dapat menerima 

perbedaan persepsi dan pemahaman tentang suatu agama yangmereka yakini masing-masing. 

Tatkala aksi saling sindir dan ujaran kebencian juga dilontarkan dari suatu pihak ke pihak 

lain. Suatu bukti bahwa sampai saat ini pemahaman mengenai moderasi dalam beragama 

mungkin masih belum mereka pahami secara menyeluruh untuk kemudian mereka terapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencegah adanya konflik keagamaan di masyarakat 

maka sangat diperlukan pengelolaan perbedaan agama yang baik pula.Menurut Luc Reychler 
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dalam (Samsul, 2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan agar 

perbedaan agama dapat dikelola dengan baik.Yang pertama, perlunya sarana komunikasi yang 

baik sebagai wadah diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap informasi yang berpotensi 

menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.Yang kedua, terdapat lembaga yang dapat 

difungsikan sebagai sarana penyelesaian masalah.Yang ketiga, adanya tokoh-tokoh yang 

mampu mencegah membesarnya sebuah konflik.Yang keempat, terdapat struktur sosial- politik 

yang adil terhadap seluruh masyarakat.Yang kelima, terdapat struktur sosial- 

politik yang mendukung bertahannya integrasi sosial. 

Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu membuat sistem pembelajaran 

yang dapat membuat peserta didiknya memahami dengan baik lingkungan masyarakatnya 

dengan segala perbedaan yang terkandung di dalamnya terutama perbedaan agama yang ada di 

masyarakat dengan cara mengeintegrasikannya kedalam proses pembelajaran yang dilalui para 

peserta didik secara langsung maupun tersirat.Sehingga peserta didik dapat 

mengimplementasikan pemahamannya terhadap moderasi beragama tersebut dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Lembaga pendidikan melalui tenaga pendidiknya bertugas untuk mengembangkan minat 

dan potensi peserta didik tanpa unsur paksaan, doktrin, ataupun pengekangan. Dari hal sekecil 

ini saja peserta didik dapat belajar untuk memahami dan menghargai pemikiran orang lain 

tanpa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Secara lebih mendalam, lembaga 

pendidikan melalui para tenaga pendidiknya harus mampu membuat peserta didiknya akan 

perbedaan agama yang ada di lingkungan sekitarnya serta memberikan pengertian mengenai 

hak dan kebebasan untuk memeluk sebuah agama. Sehingga mereka dapat 

mengimplementasikan sikap moderasi beragama dalam pergaulan saat harus bersinggungan 

dengan masyarakat dengan perbedaan agama atau keyakinan. 

Untuk dapat menciptakan generasi muda yang benar-benar mampu mengimplementasikan 

sikap moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat, maka sudah pasti bahwa lembaga 

pendidikan harus mampu menyusun sebuah pembelajaran bagi para peserta didik untuk 

membiasakan diri dengan segala perbedaan di masyarakat, sepeti perbedaan keyakinan, hingga 

hal sekecil perbedaan pendapat. 

Dalam hal ini tentunya memberikan pembelajaran agama bagi peserta didik menjadi hal 

yang sangat penting.Hal ini dikarenakan terkadang karena pemahaman mengenai agama yang 

setengah-setengah dapat menimbulkan sebuah konflik di mayarakat. Dan dalam pembelajaran 

tersebut juga harus dihindari cara doktrinasi dan ujaran kebencian terhadap suatu umat 

beragama. 
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Kemudian metode berdiskusi juga perlu dibiasakan dalam jalannya pembelajaran, selain 

melatih para peserta didik untuk berani berpendapat, metode ini juga akan dapat membiasakan 

peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain ataupun mengoreksi pendapat orang lain. 

Selanjutnya metode pembelajaran dengan sistem belajar kelompok juga diperlukan, hal ini 

bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk dapat bekerja sama dalam hal kebaikan 

dengan siapa saja tanpa mebeda-bedakan status sosial, agama, maupun kepercayaan orang lain. 

Selanjutnya sebuah lembaga pendidikan melalui para tenaga pendidiknya juga harus mampu 

memberikan contoh nyata kehidupan di masyarakatnya, bila perlu mengajak peserta didik 

untuk terjun langsung ke lapangan dalam sebuah kegiatan pembelajaran di luar 

ruangan.Sehingga peserta didik dapat memahami lingkungan sekitarnya. 

Dengan mampu memahami agama secara menyeluruh serta memahami pluralitas dalam 

masyarakat dan adanya perasaan untuk mampu menerima perbedaan dalam diri seseorang, 

tentunya seseorang tersebut akan mampu menerapkan sikap moderasi dalam beragama dengan 

menjalankan ketentuan-ketentuan dalam agamanya, mengamalkan, dan mengajarkannya 

kepada orang lain sesuai kaidah-kaidah yang ada tanpa adanya unsur-unsur yang bersifat terlalu 

konservatif sehingga melupakan aspek sosio-kultural yang ada di lingkungan masyarakat 

tempat ia berada. 

Dengan suatu masyarakat mampu mengimplementasikan moderasi beragama, maka 

kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat tersebut tentunya dapat lebih terjaga 

keberlangsungannya.  

Kesimpulan dan saran 

Dengan adanya keragaman suku, agama, ras, dan budaya maka kita perlu menjaganya, 

salah satunya dengan menanamkan sikap moderat terutama dalam agama (moderasi beragama) 

di dalam diri dan masyarakat. Untuk mendorong penanaman sikap moderasi beragam dalam 

masyarakat perlu adanya bantuan dari pemerintah melalui lembaga pendidikan, sebab 

pendidikan merupakan isntrumen penting dalam memajukan kehidupan masyarakat dengan 

menciptakan SDM yang cerdas dan berkarakter. Untuk menciptakan generasi yang mampu 

menerapkan sikap moderasi beragama , lembaga pendidikan pelu menciptakan sistem 

pembelajaran yang membiasakan peserta didik menghargai perbedaan yang ada. Jika semua 

masyarakat memiliki sikap moderasi beragama, perdamaian dalam masyarakat yang beragam 

akan tercipta. 
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Abstrak 

Dalam pendidikan agama islam, toleransi biasa disebut dengan tasamuh artinya kemudahan. 

kemudahan artinya agama islam memberikan kemudahan kepada siapapun mengenai apa yang 

diyakini tanpa adanya tekanan serta tidak mengusik kepercayaan yang dijalani orang lain. 

Indonesia memiliki beberapa keragaman baik budaya, bahasa, suku bahkan agama. Indonesia 

memiliki 6 agama yang dianut diantaranya islam, protestan, katolik, hindu, budha, konghucu. 

oleh karena itu, untuk mencapai kenyamanan, ketentraman di indonesia diterapkan sikap 

toleransi terutama dalam beragama untuk terhindarnya konflik yang berujung pada perpecahan 

dalam bernegara. toleransi tersebut dapat berupa saling mengakui, saling menghormati, dan 

bekerja sama dalam kebajikan meskipun dari berbeda agama dan etnis. perbedaan agama bukan 

menjadi faktor perpecahan yang berujung saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau 

mencampuradukkan antar agama yang satu dengan yang lain. 
 

Kata Kunci : Implementasi, Toleransi, Keberagaman Agama 

 

PENDAHULUAN 

Agama adalah pedoman kehidupan untuk dijadikan sudut pandang norma-norma bagi 

setiap pemeluknya. Pedoman tersebut diibaratkan seperti sebuah seorang akuntan, yang mana 

akuntan tersebut berpedoman dengan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan. Jika 

pedoman akan pemahaman agama kuat maka keimanan terhadap agama juga kuat dan tidak 

akan hilang arah. Namun sebaliknya, jika pedoman tersebut salah pemahaman maka agama itu 

akan hilang arah.Setiap pemeluk atau umat beragama menjadikan agama sebagai pedoman 

karena agama merupakan petunjuk bagi setiap pemeluknya untuk menentukan tujuan dan arah 

hidup mereka ketika di dunia.  

 Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sebagai makhluk sosial kita pasti melakukan 

sebuah komunikasi dan interaksi dengan sesama, baik dengan yang berbeda ataupun yang 

dengan sesama suku, budaya maupun agama dengan disertai toleransi didalamnya. Toleransi 

adalah Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, 

dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya (Hasan, 2010: 9). Toleransi juga diartikan 
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sebagai sikap saling menghargai serta menghormati setiap keragaman budaya,maupun agama 

yang berada di lingkungan sekitar kita.  

Kehidupan bertoleransi juga tertulis pada Pancasila sila pertama yaitu Bertaqwa kepada 

Tuhan menurut Agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Semua agama pada 

dasarnya adalah baik bagi penganutnya maka dari itu semua umat beragama wajib menerapkan 

sikap saling menghargai dan menghormati. Pelaksanaan sikap toleransi hanya akan terwujud 

bilamana masyarakat berprilaku baik dalam bertindak, baik kepada orang yang memiliki agama 

yang sama ataupun  berbeda dengan dirinya. Sikap-sikap tersebut tidak akan terlaksana tanpa 

didasari adanya pendidikan, baik pendidikan formal ataupun informal, juga didasari moral yang 

baik terhadap sesama manusia, dan adanya tenggang rasa antar sesama umat manusia. 

Pelaksanaan sikap toleransi tersebut akan tercipta jika masyarakat memperhatikan dan 

mempertimbangakan perilaku dan sikap yang baik terhadap orang lain. Menurut pendapat 

Walzer (Misrawi, 2010:10) toleransi harus mampu membentuk sikap - sikap, diantaranya :  

1. Sikap dalam menerima sebuah perbedaan  

2. Mengakui hak orang lain  

3. Mengakui dan menghargai eksistensi orang lain  

4. Mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya maupun agama serta 

keragaman ciptaan Tuhan.  

Dengan demikian, akan mendukung terciptanya sebuah toleransi di tengah - tengah kehidupan 

bermasyarakat yang rukun serta damai. Mengenai paparan diatas, menarik untuk dikaji 

mengenai implementasi sikap toleransi terhadap keberagaman agama.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Toleransi Keberagaman Agama 

Keberagaman agama dalam segala aspek kehidupan merupakan realitas yang tak 

terelakkan. Keanekaragaman ini berpotensi untuk memperkaya warna kehidupan. Masing-

masing pihak, baik individu maupun masyarakat, dapat menunjukkan kehadirannya dalam 

interaksi sosial yang harmonis. Namun ada juga potensi destruktif  yang dapat menggoyahkan 

dan menghancurkan kekayaan khazanah kehidupan yang penuh keanekaragaman. Oleh karena 

itu, berbagai upaya telah dilakukan agar potensi destruktif ini tidak eksplosif dan berkelanjutan. 

Pendekatan yang sering dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai toleransi beragama.  

Toleransi menurut KBBI  

 (Alwi, dkk., 2002: 1478) adalah jenis atau sikap toleransi. Sikap toleransi yang 

dimaksud adalah sikap yang menerima (mengizinkan, menghargai, mengizinkan) posisi orang 
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lain (keyakinan, pandangan, pendapat, kebiasaan) atau yang  bertentangan dengan posisi 

seseorang. Toleransi beragama dapat dipahami sebagai keyakinan dan pengamalan ibadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sikap toleran terhadap ajaran dan sistem yang mengatur 

aturan-aturan yang berkaitan dengan masyarakat manusia dan lingkungan. Sebuah agama tidak 

akan ada  tanpa seorang penganut agama tersebut. Komunitas keagamaan terdiri dari beberapa 

fungsi keagamaan. Ada yang melaksanakan upacara, ada pula yang menyiapkan tempat dan 

perlengkapan upacara  sekaligus menjadi peserta upacara. Ada yang bertindak sebagai utusan, 

pengkhotbah, misionaris, dan sebagainya. Agama berarti penganut  agama yang makmur 

(Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu) yang hidup  dalam  Pancasila.  

 Toleransi terhadap keragaman berarti setiap orang  dapat melihat perbedaan antara 

orang lain dan kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu dikonsistenkan. Apa yang 

berbeda  harus dianggap sebagai bagian dari kontribusi kemakmuran budaya. Dengan begitu, 

perbedaan yang ada dapat memiliki nilai yang berguna ketika diselidiki dan dipahami dengan 

lebih bijak. 

Prinsip Toleransi Dalam Islam 

Toleransi beragama setelah Islam terbatas pada orang-orang beragama lain, kecuali jika 

orang-orang beragama lain  tidak mengganggu tatanan sosial dan perdamaian. Sebagai  

toleransi anemologis guru, Islam tidak  menghalangi toleransi daripada agama. Namun, 

kemurnian agama yang ketat Aqidah Taudidiyah dan kemurnian metode partrior yang sangat 

dilarang untuk Islam tahan, yang mengarah pada dekorasi.  

 Perlu untuk mempraktikkan perlawanan, tetapi perlu untuk menjaga kemurniannya 

iman Tawid dan Syariah. Memungkinkan kehadiran agama. Ini tidak dapat mengikuti 

pengajaran tertentu dari beberapa layanan teologis dan agama dalam tindakan pemahaman. 

Mencampur satu agama dengan yang lain adalah kompromi, bukan toleransi antaragama. 

DISKUSI  

Dalam tulisan ini akan didiskusikan mengenai implementasi sikap toleransi terhadap 

keberagaman agama. diawali dengan keberagaman agama, sikap toleransi terhadap 

keberagaman dan diakhiri dengan implementasi sikap toleransi terhadap keberagaman agama. 

PEMBAHASAN 

KEBERAGAMAN AGAMA 

Keberagaman agama dan etnis di Indonesia menimbulkan bermacam-macam karakteristik. 

Keragaman budaya adalah suatu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan 

yang Maha Esa tidak lain bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain seperti yang 

dijelaskan Surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami 
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menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Agama dan etnis 

merupakan dua hal yang saling melengkapi baik dalam mengambil bentuk,isi maupun nilai. 

Hubungan erat itu adalah bahwa agama tidak lain adalah dasar,sebagai pengendali,pemberi 

arah, sekaligus sebagai sumber nilai-nilai budaya dalam pengembangan kultural. Ada 6 agama 

yang diakui di Indonesia yaitu Islam,Protestan,Katolik,Hindu,Budha,Konghucu. 

 

SIKAP TOLERANSI TERHADAP KEBERAGAMAN AGAMA 

Di Indonesia memiliki keberagaman agama sehingga di Indonesia diterapkan sikap 

saling toleransi dari keberagaman tersebut. Prinsip mengenai toleransi antar umat beragama 

yaitu: (1) tidak boleh ada paksaan dalam beragama baik paksaan itu berupa halus maupun 

dilakukan secara kasar; (2) manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang 

diyakininya dan beribadat menurut keyakinan itu; (3) tidak akan berguna memaksa seseorang 

agar mengikuti suatu keyakinan tertentu ; dan (4) Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup 

bermasyarakat dengan yang tidak sefaham atau tidak seagama, dengan harapan menghindari 

sikap saling bermusuhan ( Ali, 1986: 82). dalam kehidupan sehari-hari setiap orang diharapkan 

mampu menjaga kestabilitas kerukunan dengan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada 

di sekitarnya. toleransi sendiri berdasarkan dari kesadaran umat beragama dan melahirkan 

sikap inklusif. sikap inklusi  adalah sikap yang menginginkan kebersamaan dari berbagai 

perbedaan dengan mencapai tujuan bersama. sikap itulah yang akan menyatukan masyarakat 

yang berbeda-beda agama.  

IMPLEMENTASI SIKAP TOLERANSI TERHADAP KEBERAGAMAN AGAMA 

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Ataupun kegiatan yang sudah  

disusun dengan teliti dan penuh kejelasan. implementasi pun juga bisa dikatakan suatu rencana 

untuk bertujuan menjalankan kegiatan dengan ideologi atau prinsip yang sudah disepakati di 

awal rencana. Jadi Implementasi sikap toleransi terhadap keragaman agama adalah suatu 

pelaksanaan atau penerapan sikap toleransi terhadap keberagaman agama untuk mencapai 

kedamaian umat beragama di Indonesia ini seperti dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 

ayat 1 dan 2 telah menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan 

negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk utuk memeluk agamanya masing-masing serta 

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan 

memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing bagi setiap warga negara. 
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Setiap warga negara, berarti tanpa pengecualian dan pengistimewaan bagi golongan atau 

agama tertentu, baik yang anggotanya banyak maupun sedikit. Semua memiliki hak yang sama 

KESIMPULAN  

Dapat disimpulkan bahwa keberagaman agama dalam segala aspek kehidupan adalah 

kenyataan yang tidak mungkin untuk dihindari. Namun ada juga potensi destruktif dalam 

keragaman yang dapat meresahkan dan dapat menghilangkan kekayaan khazanah atau 

kehidupan yang sarat keagamaan. Berbagai upaya telah dilakukan menjadi potensi disrupsi ini 

Non-ekslosif dan berkelanjutan. Keberagaman agama dan etnis di Indonesia menimbulkan 

bermacam-macam karakteristik, keragaman budaya merupakan suatu fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial. 

SARAN 

Dapat disarankan, sebagai makhluk hidup yang sosial dan bermasyarakat harus 

melakukan komunikasi dan interaksi dengan baik tidak boleh membeda-bedakan baik yang 

beda suku maupun sesama suku. Dapat memanfaatkan potensi untuk memperkaya warna dalam 

kehidupan, agar masing-masing individu maupun sebuah komunitas dapat menunjukan 

kehadiranya dalam interaksi sosial yang harmonis. 
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Abstrak 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang masyarakatnya memiliki beraneka ragam budaya meliputi 

perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dll. Sehingga menyikapi hal ini diperlukan toleransi dalam 

memahami semua perbedaan yang ada. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat tepat digunakan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pada kalangan mahasiswa. Moderasi beragama merupakan jalan 

tengah dalam menghadapi perbedaan baik kelompok ekstrim maupun fundamental. Peran mahasiswa dengan 

keilmuan yang dimiliki, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai toleransi serta sebagai pelopor untuk mengedukasi 

masyarakat soal moderasi beragama. Mahasiswa sangat diperlukan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan 

moderasi beragama masyarakat guna mewujudkan kerukunan dan kedamaian. Untuk mewujudkan moderasi 

beragama dapat dilakukan dengan saling merangkul dan mengedepankan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. 

 

Kata Kunci:  Moderasi beragama, toleransi, keberagaman. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki penduduk muslim terbesar 

di dunia dan menjadi target utama dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah prinsip dasar 

Islam. Islam moderat merupakan pemahaman keagamaan yang sangat terkait dalam situasi 

keberagaman di segala aspek, baik agama, adat, suku, maupun bangsa. Dari berbagai jenis 

keragaman yang dimiliki negara Indonesia, keragaman agama adalah yang paling kuat dalam 

membentuk radikalisme di Indonesia (Priyantoro dan Karnawati, 2019). Munculnya kelompok 

ekstrim yang semakin melebarkan sayapnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepekaan 

kehidupan beragama, masuknya kelompok ekstrim dari luar negeri bahkan masalah politik dan 

pemerintahan (Rauf, 2014). Maka, di tengah hiruk pikuk masalah radikalisme ini, muncul istilah 

yang disebut “Moderasi Beragama”.  

Moderasi diambil dari kata moderasi. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diserap 

sebagai moderasi, dan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai mengurangi 

kekerasan, atau menghindari ekstrem. Sehingga ketika kata moderasi disandingkan dengan kata 

religi maka menjadi religius moderasi yang berarti sikap mengurangi kekerasan atau 

menghindari ekstrimisme dalam praktik keagamaan (Abror, 2020). 
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Moderasi beragama harus dipahami dalam konteks bukan teks, yang berarti moderasi 

beragama di Indonesia bukanlah moderasi Indonesia, tetapi moderasi beragama harus dipahami 

karena Indonesia memiliki banyak budaya, budaya dan adat. Juga, agama Indonesia hampir tak 

tertandingi di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dianut masyarakat, Indonesia 

memiliki ratusan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal. 

Sebagai masyarakat Indonesia khususnya pelajar harus dibekali dengan ilmu yang 

diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai toleransi dan menjadi pelopor dalam mengedukasi 

masyarakat tentang akhlak beragama. Status kemahasiswaan merupakan status tertinggi dan 

dianggap sebagai intelektual. Bahkan, di suatu tempat, mahasiswa akan selamanya dielu-elukan 

sebagai agen perubahan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Hubungan antara mahasiswa 

dan moderasi beragama menuntut mahasiswa untuk mensosialisasikan dan mengembangkan 

masyarakat moderasi beragama agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Moderasi beragama 

dapat dicapai dengan saling merangkul dan mengedepankan nilai-nilai toleransi antar umat 

beragama. 

 

PENGERTIAN MODERASI 

Kata “moderasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “moderation” yang berarti sikap 

yang ringan, tetapi tidak berlebihan (John dan Hassan, 2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mendefinisikan moderasi sebagai menghindari kekerasan atau menghindari yang ekstrem. Ibnu 

Faris menjelaskannya dalam bukunya Mu'jam Maqayis al-Lughah sebagai sesuatu yang berada 

di antara, adil, baik dan seimbang (Nur, 2013). Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa 

wasatiyah berasal dari kata wasat yang berarti sesuatu di kedua ujungnya, dan sementara berasal 

dari kata awsat yang berarti titik tengah. Kata moderasi berasal dari bahasa latin moderat yang 

berarti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak. Agama moderat adalah adil dalam 

menyikapi, melihat dan mengamalkan konsep berpasang-pasangan, dalam KBBI kata adil berarti 

tidak berat, tidak parsial, sebagian benar, tidak semena-mena (Kementrian Agama RI, 2019). 

Taqwa dengan sendirinya tidak berarti bahwa dalam setiap agama suatu perbuatan atau 

sikap yang mengajak pada prinsip-prinsip dasar peribadatan telah menjadi suatu keyakinan, akan 

tetapi bertarak adalah sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain sebagai manusia, dan 

kesimpulannya bertaqwa adalah suatu komitmen untuk apa yang diinginkan, Tidak ada 

pengurangan, tidak berlebihan, tidak ada keegoisan di tengah. 
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Lebih lanjut Khalid menjelaskan moderasi, yaitu sikap meyakini bahwa Tuhan telah 

memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah. 

Memberi mereka kebebasan dalam ruang dan membuat pilihan terbaik berarti berpegang teguh 

pada etika yang berlaku untuk publik. 

Pengertian moderasi Yusuf al-Qaradawi adalah sikap adil, yang diwujudkan dalam rasa 

aman, kuat, dan solidaritas. Untuk melakukan ini diperlukan pemahaman yang komprehensif 

tentang keyakinan agama masing-masing.memiliki pemahaman yang komprehensif dalam 

keyakinan agama masing-masing. Yusuf al-Qaradhawi mengangkat memandang moderat nilai-

nilai sosial dalam musyawarah, kebebasan, keadilan, hak manusia dan hak minoritas.sehingga 

perlu memberikan pemahaman bahwa nilai dan bersikap dalam situasi beragaman menjadikan 

tidak egois, intoleran, diskriminatif dll. 

Jika kata moderasi digabungkan dengan agama dan sikap beragama, maka akan menjadi 

moderasi beragama, yang berarti “sikap yang mengurangi kekerasan atau menghindari sikap 

ekstrem dalam praktik keagamaan”. Istilah tersebut mengacu pada sikap dan upaya yang 

berdasarkan pada agama dan prinsip untuk selalu menahan diri dari tindakan atau pengungkapan 

ekstrim (radikalisme) dan untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan menyamakan 

semua bagian kehidupan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia.  

 

ISLAM DAN MODERASI BERGAMA 

 Tata krama sendiri telah diajarkan oleh Islam, yang tertuang dalam Kitab Suci Al-Qur'an. 

Dalam Al-Qur'an, moderasi disebut Al-wasatbiyyah, tetapi sebagaimana adanya, terdapat 

perbedaan dalam cara memahami moderasi. Secara sederhana, wasathiyyah memiliki makna 

istilah yang merupakan sifat terpuji yang dapat digunakan terhadap orang-orang yang bertindak 

ekstrimisme dan radikalisme. Moderasi beragama sangat diperlukan untuk menunjang 

kebudayaan kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebagai bangsa yang beragam, bangsa 

Indonesia memiliki sebuah ideologi, yaitu pancasila dalam NKRI, yang secara kasat mata telah 

berhasil menyatukan berbagai macam etnis. 

Kalau dilihat dari sudut pandang ajaran agama Islam, dalam agama Islam radikalisme 

ataupun ekstrimisme itu tidak ada, karena sebenarnya agama islam mengajarkan kita 

keseimbangan dan keadilan. Agama Islam memakai prinsip yang sangat kuat yaitu “Untukmu 

agamamu, dan untukku agamaku” sesuai dengan firman Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa 
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ada perbedaan yang mencolok antara manusia, baik dari segi budaya maupun dalam keyakinan. 

Semua ini menjadi fitrah atau sunnatullah dengan tujuan untuk saling mengenal dan berinteraksi. 

Eksistensi kebhinekaan merupakan fakta sosial yang perlu dan tidak dapat disangkal, terutama di 

negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun 

berbeda-beda, tetapi tetap satu. 

Dari perspektif Islam, di antara sekian banyak agama, ideologi, dan filsafat yang muncul 

di dunia, hanya Islam yang mampu bertahan menghadapi tantangan zaman. Islam dan umat 

Islam saat ini setidaknya menghadapi dua tantangan; pertama, sebagian umat Islam cenderung 

menafsirkan teks-teks agama secara ekstrim dan ketat dan mencoba mengadopsi pendekatan ini 

dalam masyarakat Muslim, bahkan melalui paksaan dan kekerasan. Kedua, kecenderungan 

ekstrem lainnya adalah relaksasi agama, mengalah pada sikap dan pemikiran negatif dari budaya 

dan peradaban lain. Dalam upaya ini, mereka mengutip teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, 

Hadits, dan tulisan-tulisan ulama klasik sebagai dasar dan kerangka pemikiran mereka, tetapi 

memahaminya dengan cara yang melampaui konteks tekstual dan historis (Khaled, 2006). 

 Pantang beragama penting untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran 

Islam. Agama moderat di Indonesia adalah untuk mencegah radikalisme, karena Islam Moderat 

adalah yang terbaik untuk Indonesia dengan keragaman. Pantang beragama penting bagi 

mahasiswa untuk memajukan masa depan negara sebagai generasi penerus bangsa dan perlu 

diupayakan penanaman nilai-nilai Islam moderat untuk mencegah terpaan radikalisme. 

 

PERAN MAHASISWA DALAM MODERASI BERAGAMA 

Sebagai insan terpelajar, mahasiswa juga dapat berperan dalam advokasi moderasi 

beragama, karena mahasiswa merupakan pionir dalam mengembangkan moderasi beragama 

yang dapat membantu pemerintah dan pemuka agama memperkuat kerukunan umat beragama di 

masyarakat. 

Mahasiswa harus menjadi agen moderasi beragama di masyarakat, dan mereka harus 

terlibat dan menciptakan budaya moderasi untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian sosial. 

Sebagai generasi milenial, mahasiswa merupakan penjaga utama nilai-nilai Pancasila dan 

falsafah kehidupan berbangsa, serta sumber inspirasi untuk mencapai pantangan agama. Siswa 

harus mampu mengambil peran dengan mengabdikan diri pada tugas. Hasil tidak penting, yang 

penting adalah usaha yang dilakukan dalam prosesnya. 
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Mahasiswa berfungsi sebagai penjaga nilai, pengontrol kekuatan moral dan tata krama 

religius. Sebagai mahasiswa harus saling menebar kebaikan dengan cara menghargai perbedaan 

pendapat, saling tolong menolong. Mahasiswa dapat membentuk dan melaksanakan citra  

manusia yang sempurna dan khair, baik secara individu maupun kolektif, rela dan mampu 

menjaga amanah: amar ma'ruf nahi munkar dengan penanaman budi pekerti. seperti al-shidq, al-

amanah wal wafa bi alahdi, al-adalah, al-ta'awun, dan al-istiqamah. 

Mahasiswa dapat mengembangkan sikap serta perilaku sosial termasuk Tawassut dan 

I’tidal, Tawazun, dan Amar ma'ruf nahi munkar (Akhmadi, 2019) . Sikap dan perilaku sosial 

yang telah disebutkan diharapkan akan membentuk komitmen terhadap mahasiswa, yaitu dapat 

menjunjung tinggi nilai dan standar ajaran Islam, mengutamakan kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadi, mendukung persaudaraan dan persatuan serta nilai kasih sayang, menjaga 

kejujuran dalam pikiran, perbuatan dan tindakan, menjaga kesetiaan terhadap agama, ras, dan 

negara, dan menjaga persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

TANTANGAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN MODERASI BERAGAMA 

Munculnya fenomena sosial seperti berpegangan tangan, pacaran, berpelukan, bersenang-

senang, pulang larut malam dan fenomena sosial lainnya yang jauh atau tidak berpedoman pada 

syariat, bahkan melebihi ruang lingkup syariat biasa. era ini. Ada juga anak muda yang ke masjid 

memakai topi, rajin sholat dan mengaji, pergi ke majlis ta'lim yang katanya sok atau angan-

angan, dan lain-lain (Khaira, 2020). 

Dunia media dan hiburan, maraknya dunia hiburan yang didukung oleh televisi, 

handphone, dan lain-lain, telah membanjiri generasi muda, dan hampir 90% program di media 

sosial kurang mendidik sehingga tidak kondusif untuk membangun generasi Islam yang cerdas. 

Kemajuan teknologi saat ini memiliki dampak besar pada dukungan, dan kehidupan saat ini tidak 

dapat dihindari karena semua orang mulai dari muda hingga tua. Teknologi saat ini majunya 

tidak dapat dihadang, kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan sesuatu untuk hal yang 

positif. 

KESIMPULAN  

Moderasi beragama memiliki arti "sikap yang mengurangi kekerasan atau menghindari 

sikap ekstrim dalam praktik keagamaan". Istilah tersebut mengacu pada sikap dan upaya yang 

berdasarkan pada agama dan prinsip untuk selalu menahan diri dari tindakan atau pengungkapan 
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ekstrim dan untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan menyamakan semua bagian 

kehidupan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia. Moderasi beragama penting dilakukan 

untuk menghindari radikalisme dan ekstrimisme dalam ajaran agama Islam. Peran Mahasiswa 

Dalam Moderasi Beragama yaitu sebagai insan terpelajar, mahasiswa juga dapat berperan dalam 

advokasi moderasi beragama, karena mahasiswa merupakan pionir dalam mengembangkan 

moderasi beragama yang dapat membantu pemerintah dan pemuka agama memperkuat 

kerukunan umat beragama di masyarakat. Mahasiswa harus menjadi agen moderasi beragama di 

masyarakat, dan mereka harus terlibat dan menciptakan budaya moderasi untuk menciptakan 

kerukunan dan perdamaian sosial. Mahasiswa dapat membentuk dan melaksanakan citra manusia 

yang sempurna dan khair, baik secara individu maupun kolektif, rela dan mampu menjaga 

amanah: amar ma'ruf nahi munkar dengan penanaman budi pekerti. 

Sikap dan perilaku sosial yang telah disebutkan diharapkan akan membentuk komitmen 

terhadap mahasiswa, yaitu dapat menjunjung tinggi nilai dan standar ajaran Islam, 

mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mendukung persaudaraan dan 

persatuan serta nilai kasih sayang, menjaga kejujuran dalam pikiran, perbuatan dan tindakan, 

menjaga kesetiaan terhadap agama, ras, dan negara, dan menjaga persatuan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tantangan mahasiswa dalam moderasi beragama adalah ramainya 

perbuatan berzina yang jelas dilarang oleh Allah SWT, penyalahgunaan media sosial yang tidak 

dimanfaatkan sebaik mungkin dan kemajuan teknologi saat ini memiliki dampak besar pada 

dukungan, dan kehidupan saat ini tidak dapat dihindari karena semua orang mulai dari muda 

hingga tua. Teknologi saat ini majunya tidak dapat dihadang, kita sebagai mahasiswa harus 

memanfaatkan sesuatu untuk hal yang positif.  

SARAN 

Pertama, Pantang beragama bagi generasi muda agar memiliki sikap beragama yang 

inklusif. Sehingga jika kita berada di tengah masyarakat yang multikultural dan multireligius, 

kita dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dan memposisikan diri secara arif 

dalam interaksi sosial kita. Kedua, Selalu bertindak bijaksana dan selalu bersabar dengan 

perbedaan tipe kepribadian seseorang yang terkadang melakukan hal-hal yang dapat 

menyebabkan kemarahan. Ketiga, Mengedepankan sikap terbuka dan dialog dalam proses 

pembelajaran, seperti prinsip moderasi dalam bagian yang dijelaskan di atas. 
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Abstrak 

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sekali suku, budaya dan agama. 

Keberagaman agama ini terjadi disebabkan masuknya agama-agama yang lain ke 

Nusantara. Dalam hal menjaga keberagaman agama tidaklah mudah seperti kita membalik 

telapak tangan. Banyak sekali dalam negara kita sudah terjadi konflik antar umat agama 

maupun antar umat beragama. Dalam kitab suci Al-Quran, kita dapat menemukan atau 

mengetahui  konsespsi Al-Quran yang membahas tentang Moderasi beragama. Yang 

dimana moderasi beragama atau Islam Wasathiyyah merupakan kunci dari terciptanya 

toleransi, kedamaian dan kerukunan baik dilingkungan lokal atau sekitar kita, lingkungan 

nasional, maupun dilingkup internasional.  Penulisan  ini bertujuan untuk membahas 

tentang Wasthiyyah (moderasi) dalam Islam, keterlibatan Agama dan Politik, dan Integrasi 

Nilai Islam Moderat dalam Pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian pustaka. Tulisan ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama ialah memahami 

atau mengamalkan ajaran agama tanpa bersifat ekstrem. Inti dari nilai Islam moderat 

dijenjang pendidikan Islam dan jenjang pendidikan paling awal hingga perguruan tinggi 

adalah bagaimana memahami nilai kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kedamaian 

yaitu dengan mengutamakan toleransi yang tinggi, kasih sayang antar sesama dan 

memberikan rangkulan agar terjadi kenyamanan dan kedamaian dalam lingkungan 

masyarakat. 

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Pendidikan Islam, Toleransi, Keadilan 

 

Pendahuluan  

Moderasi dalam bahasa Inggris, berasal dari kata moderation, yang berarti sikap sedang, 

sikap tidak berlebih-lebihan dalam melakukan suatu hal atau kegiatan. Ada juga kata 

moderator yang artinya pelerai atau penengah. Kata moderation bersumber dari kata 

moderatio dalam bahasa latin, yang berarti tidak terlalu berlebihan, pun tidak terlalu 

kekurangan (Tapingku, 2020). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 

moderasi berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran pada sesuatu yang keras. Kata 

ini juga diambil dari kata moderat yang berarti sikap untuk menghindari tingkah laku yang 

terlalu keras, dan selalu berada di pihak netral (Tim Penyusun, 2019). 

mailto:muhammad.arsyadani.2104316@students.um.ac.id
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Tantangan yang dihadapi pada masa revolusi industri 4.0 saat ini salah satunya adalah 

berkembangnya isu radikalisme beragama. Oleh karena itu dibutuhkan moderasi beragama 

sebagai penjaga setiap individu, utamanya generasi muda. Sikap moderasi adalah Sikap 

yang saat ini sangat diperlukan untuk menghindari tingkah laku yang bisa berujung berbuat 

kejahatan, radikalisme, kekerasan, terutama kegiatan kekerasan yang mengatasnamakan 

agama yang bertujuan untuk memecah belah, merusak kehidupan di kalangan masyarakat 

dalam beragama. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi radikal beragama 

seperti sempitnya wawasan atau ilmu tentang agama (Natalia, 2016). Maksudnya adalah 

seseorang menerima ilmu yang datang kepadanya tanpa diketahui darimana asal ilmu 

tersebut, lalu menerima hal tersebut dalam dirinya secara tidak diketahui kebenarannya, 

dan jarang mengkomparasikan ilmunya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. 

Hal itu bisa membuat penerima ilmu tersebut salah paham, yang awalnya tujuan adanya 

ilmu itu untuk kebaikan, malah dibuat sebagai kejahatan bertameng ilmu itu.  

Moderasi beragama adalah paham beragama yang memiliki pandangan maupun sikap 

untuk selalu berusaha memilih golongan netral dari dua sikap yang berbeda antara 

pendapat satu dengan yang lainnya dan berlebihan sehingga salah satu dari dua pendapat 

itu lebih mendominasi atau menguasai pendapat yang lebih lemah dari pendapat yang kuat 

pada pemikiran seseorang (Al Farabi, 2018). Moderasi beragama adalah cara kita dalam 

memandang agama secara moderat yaitu mempelajari ajaran agama, kemudian memahami 

ilmu dari ajaran yang sudah diterima dan mengamalkan atau melakukan ajaran agama 

secara tidak berlebihan atau keras. Lembaga pendidikan memiliki peran yang penting 

dalam menghilangkan kekerasan pada peserta didik satu kepada peserta didik yang lain, 

apalagi kalau kekerasan yang dilakukan mengatasnamakan agama.  

Pendidikan atau pembelajaran dari tenaga pendidik kepada seluruh peserta didik dapat 

diwujudkan dalam pendidikan tenang dan tanpa ada tekanan yang bisa digabungkan 

dengan kurikulum sekolah, pelatihan dalam menyelesaikan konflik secara membangun, 

mediasi, dan berunding sesame teman sebaya merupakan usaha bersama agar Indonesia 

menjadi negara yang tentram, damai dan aman bagi seluruh masyarakatnya. Peserta didik 

harus memiliki pengetahuan keagamaan dari lembaga pendidik secara luas dan mendalam, 

juga saling berkaitan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain agar peserta 
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didik memiliki pondasi atau pedoman beragama yang kuat dan tidak mudah salah paham 

apalagi terprovokasi oleh sesuatu yang baru.  

Pembahasan: Wasthiyyah (Moderasi) dalam Islam 

Pandangan moderat dalam beragama adalah pengertian moderasi beragama, yang berarti 

memahami dan mengamalkan ajaran agama dan tidak bersifat ekstrim, baik sayap kanan 

maupun sayap kiri. Moderasi adalah kata untuk penyerapan, diambil dari bahasa Latin 

"moderat," yang berarti tidak ada kekurangan atau kelebihan. 

Dalam Islam, konsep pantang agama berkembang dari konsep wasthiyyah yang 

artinya jalan tengah. Pemahaman Islam moderat salah satunya yaitu pemahaman syariah, 

yang merupakan ciri khas umat Islam dan termasuk dalam surat Al-Baqarah: 143;  

ُسْوُل َعلَْيُكْم َشِهْيدًا ۗ  َوَكٰذِلَك َجعَْلٰنُكْم  َسًطا ل ِتَُكْونُْوا ُشَهدَۤاَء َعلَى النَّاِس َوَيُكْوَن الرَّ ةً وَّ  اُمَّ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan40) agar 

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi 

saksi atas (perbuatan) kamu.  

Kata “al-wasathiyyah” berkata dasar “al-wasth”. Kata ini sama artinya dengan kata 

“al-iqtishad” dengan pola subjeknya “al-muqtashid” namun kata “wasathiyyah” lebih 

sering digunakan untuk menunjukkan suatu paradigma berpikir paripurna, terlebih dalam 

hal yang berkaitan dengan tingkah dalam beragama pada Islam (Mohamad Fahri dan 

Ahmad Zainuri, 2020). 

Pilar penting dalam moderasi : (1) Pilar keadilan, merupakan pilar yang sangat 

penting. Adil berasal dari bahasa Arab dan artinya terpusat, jujur, lurus, tulus. Keadilan 

berarti tidak ada sikap diskriminatif dan tidak jujur. Keadilan juga berarti moderasi "tanpa 

mengurangi atau melebih-lebihkan". (2) Pilar keseimbangan. Selama setiap bagian 

memenuhi kondisi dan level tertentu, keseimbangan akan ditemukan dalam sebuah grup. 

Keseimbangan adalah salah satu prinsip utama wasathiyyah. Karena tidak ada keadilan 

tanpa keseimbangan. (3) Pilar toleransi. Perilaku atau sikap seseorang dalam menghormati 

maupun menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain merupakan definisi 

toleransi secara luas (Quraish Shihab, 2019). 
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 Di Indonesia, umat Islam moderat yang menjalankan Ummatan Wasathan terbagi 

menjadi dua kelompok, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya 

menerapkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah, yang mengakui toleransi dan kedamaian 

dalam berdakwah. Dalam visi organisasi, khittah NU meliputi tiga pilar yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Dengan moderasi ini, umat Islam di Indonesia menjadi panutan 

masyarakat dan mencerminkan kedamaian antara demokrasi dan Islam. Tetapi, untuk 

sekarang negara juga menghadapi munculnya berbagai sekte yang bisa mengganggu 

karakter moderat saat ini. Seperti yang terjadi di negara mayoritas Muslim yang lain, kaum 

ultra-puritan, radikal atau fanatik juga muncul di Indonesia, karena kebebasan mendapat 

dukungan dalam era reformasi ini. 

 Hal ini telah menyebabkan beberapa ancaman, intoleransi dan konflik pada 

masyarakat. Bahkan terorisme bisa muncul karena adanya konflik vertikal antara 

kelompok jihad dan negara. Selama perang di Afganistan, Indonesia melakukan 

komunikasi dengan kelompok Jihad dan dari situlah Indonesia mendapat pengaruh ideologi 

jihad. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu 

hukum koersif dan hukum persuasif. Metode hukum hanya menyasar pelaku kekerasan, 

sedangkan metode persuasif bekerja dengan mencoba mensosialisasikan dan deradikalisasi 

ideologi Islam moderat dan wawasan kebangsaan. 

 Pada pemikiran Islam di Indonesia, ada 5 ciri dalam konsep moderasi Islam :(1) 

Mempromosikan ideologi Islam tanpa kekerasan. (2) Menerapkan cara hidup terkini , 

contohnya dalam ilmu pengetahuan, IPTEK, demokrasi, hak asasi manusia, dll. (3) 

Menggunakan pemikiran yang realistis dan masuk akal dalam mendekati dan memahami 

ajaran Islam. (4) Menerapkan pendekatan kontekstual untuk memahami asal mula ajaran 

Islam. (5) Gunakan ijtihad untuk menetapkan aturan Islam. 

Ada beberapa ciri moderasi atau wasathiyyah : (1) Tawassuth / ambil jalan tengah, yaitu 

tidak mengetahui dan mengamalkan ifrath (keunggulan agama) dan tafrith (mengurangi 

ajaran agama). (2) Tawazun / keseimbangan, memahami dan mengamalkan agama secara 

seimbang, meliputi seluruh aspek kehidupan di dunia ini dan selanjutnya, dengan jelas 

menyatakan prinsip yang membedakan inhira (penyimpangan) dan ikhtilaf (perbedaan). (3) 
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I'tidal / lurus dan tegas, menempatkan suatu hal sesuai pada tempatnya, serta memenuhi 

hak dan kewajiban sesuai porsinya. (4) Tasamuh / toleransi, menghormati perbedaan yang 

ada. (5) Musawah, tidak membedakan orang berdasar SARA. (6) Syura / negosiasi, yaitu 

semua masalah dibereskan melalui negosiasi, dan konsensus dicapai berdasarkan prinsip 

supremasi kepentingan. (7) Ishlah / reformasi, mengutamakan prinsip reformasi, lebih 

menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan dan kemajuan zaman, berdasarkan 

kepentingan bersama, mempertahankan tradisi lama yang sesuai ajaran dan menerapkan 

hal baru yang lebih baik. (8) Aulawiyah / Menempatkan Prioritas dalam Prioritas, 

kemampuan untuk memilah hal mana yang lebih penting dan harus diterapkan dalam 

preferensi untuk hal yang kurang penting. (9) Tathawwur wa Ibtikar / Dinamis dan 

inovatif, maksudnya yaitu melakukan perubahan ke hal yang lebih baik (Quraish Shihab, 

2019). 

Moderasi dalam Pendidikan Islam dan Politik 

Agama menjadi pertimbangan utama dalam politik dilihat dari hubungan sosial 

masyarakat yang erat karena memiliki dua dimensi yaitu: (1) Dimensi bridging disebut 

dengan pergaulan baik sesame kelompok yang lain. (2) Dimensi bonding mempunyai 

hubungan pada social kelompok sejenis agama dan etnis. Bagi seseorang yang memiliki 

keagamaan  tinggi, segala perilaku, budaya, serta system hukum dan politik sedapat 

mungkin sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks agama bias jadi menjadi alat 

legitimasi bagi perilaku dan orientasi politik seseorang. Dalam tahun terakhir ini sangat 

mungkin terjadi. Politisasi agama juga terjadi di Negara barat sekuler yang dalam banyak 

kasus terintregasi dengan politik identitas dan populisme.  

Politisasi agama disebut juga dengan manipulasi keagamaan ataupun kepercayaan . 

politik diletakkan dalam islam yaitu untuk memecahkan segala urusan umat. Indonesia di 

juluki sebagai Negara hukum. Maka jangan heran jika politik di Indonesia sangat lah aktif.  

Tujuan dari agama politik ini adalah untuk membangun sitem pemerintahan atau 

kenegaraan dan melaksanakanseluruh hukum islam. Politik dalam islam disebut juga 

dengan strategi melaksanakan dakwah yang sasaran nya menuju ke basis islam.   

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi “toleransi”. Islam moderat ini memaknai 

bahwa Islam adalah wujud mediasi antar dua tarikan ekstrim, yakni Islam kanan dan Islam 

kiri, tidak adanya yang namanya siapa paling benar, dan keduanya bersedia 

bermusyawarah sehingga terjadi kerukunan karena perbedaan adalah rahmat, wasthan dan 
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sawa’un memiliki arti pertengahan diantara dua perspektif, wasthan dapat didefinisikan 

sikap untuk menjaga dari melebih-lebihkan dan mengurangi, sikap moderat adalah 

pemilihan jalan tengah. Dalam bahasa Arab kata moderat adalah wasath, dalam al-Qur’an 

juga dijelaskan pada surah al-baqarah ayat 143 

ة   َجعَْلٰنُكمْ  َوَكٰذِلكَ   َسط ا  اُمَّ ُسْولُ  َوَيُكْونَ  النَّاِس  َعلَى  ُشَهدَۤاءَ  ل ِتَُكْونُْوا وَّ  َشِهْيد ا َعلَْيُكمْ  الرَّ

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.  

Dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Islam moderat adalah Islam yang 

berada pada tengah-tengah, tidak memihak satu atau yang lain. Sikap tawazun adalah 

ketika kita dapat membagi antara duniawi dan akhirat yang masih berpedoman pada 

ketentuan syariat Islam, dalam menjalankan kehidupan sehari hari kita sebagi orang Islam 

moderat harus memiliki sifat yang tegas dan lurus atau yang sering kita sebut dengan 

I’tidal. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai budaya, adat, agama dan lain 

sebagainya, maka dari itu Indonesia menjunjung nilai saling menghormati dan menghargai 

adalah kewajibaan hal ini tertulis dalam UUD 1945 yang menjadi pedoman rakyat 

Indonesia. Salah satu ayatnya yang berbunyi bahwa setiap manusia berhak memeluk 

agama yang ia yakini dan beribadah kepada Tuhan yang dipercaya. Ideologi Pancasila ada 

nilai yang baik untuk masyarakat islam di Indonesia, yaitu bermusyawarah dan hal ini juga 

merupakan bentuk korelasi anatara al-Qur’an dan nilai yang terkandung Pancasila, sebagai 

generasi milenial Islam moderat kita juga harus menanamkan adab yang baik, karena pada 

dasarnya adab itu jauh lebih tinggi dari pada ilmu 

Din Syamsudin menegaskan bahwa seorang muslim moderat ialah orang yang 

memiliki sifat, pertama berfikir secara rasional yaitu cara atau proses manusia yang 

menilai dan memaksimalkan antara akal dan problematika kehidupan yang tetap berdasar 

pada syariat islam, yaitu al-Qur’an dan hadist, kedua yaitu toleransi atau saling 

menghargai, ketiga adalah sikap bertenggang rasa sikap menghargai dan menghormati baik 

dari lisannya ataupun perbuatannya (Syamsuddin, 2019). Dari kata diatas kita dapat 

menyimpulkan bahwa islam moderat adalah sifat yang dimiliki individu seperti dapat 
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bekerja sama, saling menghargai, menghormati, meski perbedaan itu ada tetapi sebagai 

umat muslim kita juga harus menebengi atau membatasi pergaulan kita dalam konteks 

lakum dinukum waliyadin. 

Sedangkan, menurut Gus Baha seorang ulama NU (Nahdlatul Ulama) (youtube.com), 

beliau juga ahli tafsir al-Qur’an berpendapat, Islam moderat adalah Islam toleransi. 

Sebagai warga Indonesia kita tak asing dengan kata tersebut karena toleransi adalah bentuk 

cinta dan kasih sayang terhadap manusia lain, meski kita memiliki budaya, agama, ras, dan 

adat yang berbeda kita wajib saling mencintai sesama, menghormati dan menghargai, 

karena pada dasarnya dimata Allah SWT kita adalah sama, yang diciptakan sebaik 

mungkin oleh-Nya, dan beliau mengatakan jangan menjadi manusia yang suka 

mendiskriminasi orang lain, karena Allah SWT adalah maha baik juga maha penyayang, 

yang juga memiliki sifat mengampuni dan mengazab, menindas orang lain adalah sifat 

yang tercela, apalagi hanya satu kesalahan yang orang lain perbuat, kita langsung 

menghakiminya dan berkata bahwa seorang yang bedosa akan mendapatkan azab dari 

Allah SWT, sebagai manusia kita harus saling merangkul, memberi rasa yang aman nan 

nyaman, sifat ini juga dapat dikatan sebagai islam moderat, wasathiyyah Islam dapat kita 

jadikan sebuah pijakan untuk kehidupan nanti, agar kita tidak suka menyalahkan atau 

menghakimi seseorang, memahami konsep sifat Allah SWT akan menjadikan kita pribadi 

yang lebih baik 

Dari banyaknya pembahasan, banyak nilai Islam moderat yang harus ada dalam 

lembaga pendidikan baik formal atau nonformal, dari pendidikan paling awal hingga 

pendidikan perguruan tinggi, memahmai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara 

terlebih khusus masyarakat adalah mencapi kedamaian, bersama kedamaian akan 

mencipatakan kehidupan yang harmonis, lalu bagaimana untuk sampai atau mencapai hal 

tersebut? Yaitu, dengan menanamkan sifat toleransi sejak kecil dan memperkuat saat 

menjalani pembelajaran di lembaga formal, dapat dipastikan sifat tersebut akan terwujud, 

selanjutnya yaitu dengan memiliki sifat kasih sayang, kasing sayang sangat luas, jangan 

karena perbedaan saja kita lupa bahwa kasih sayang antar sesama hilang, tetapi sebagai 

orang Islam juga harus membatasi bagaimana kasih sayang antar sesama. Nilai Islam 

moderat ini sudah ada dalam setiap mata pelajaran, terlebih lagi dalam pembelajaran 
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pendidikan karakter, individu yang memiliki katakter yang baik, akan selalu memberikan 

dirinya kebaikan dan kenyamanan atas rahmat yang diberikan Allah SWT. Integritas 

adalah perpaduan, dan pengombinasian dua hal atau lebih yang mana keduanya saling 

mengisi satu sama lain, islam juga menjunjung tinggi nilai toleransi beragama dalam 

lingkup masyarakat dan negara, Islam moderat memiliki sifat adil dan mengambil jalan 

tengah. 

Dalam mendidik pribadi muslim menuju Islam moderat, pendidikan Islam dapat 

dijadikan tumpuan atau jalan untuk membentuk karakter individu muslim yang baik yang 

sesuai dengan ajaran Rasulullah, al-Qur’an dan hadist, mengembangkan pribadi yang 

beriman, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulai perlu diberikan arahan yang 

baik sejak dini, melalui pendidikan islam banyak harapan pendidik untuk pelajar milenial 

adalah mempertahankan dan mengembangkan keislamannya berbudi luhur yang baik dan 

bertakwa kepada Allah SWT. Jika hal ini dapat dikembangkan dengan baik dan akan 

menimbulkan potensi-potensi yang sebelumnya belum dimiliki tiap individu muslim di 

Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan agar tiap individu tidak terdorong kedalam sifat sifat 

yang tidak sesuai dengan islam moderat yang akan menimbulkan perilaku yang 

bertentangan dengan syariat islam, dengan menambahkan pembelajaran islam seperti yang 

ada di Universtas Negeri Malang yang tak hanya pembelajaran islam umum saja, tetapi 

adanya kegiatan BBQ, TDI yang dilakukan oleh ASC UM ini, yang dapat menjadi sumber 

ilmu islam bagi peserta didik untuk berbuat baik, dan memiliki karakter yang baik untuk 

kehidupan hari ini dan nantinya. 

Kesimpulan  

Moderasi  beragama merupakan cara memahami dan mengamalkan ajaran agama 

dengan tidak ekstrem. Dalam moderasi beragama terdapat pilar-pilar penting yakni pilar 

keadilan, pilar keseimbangan dan pilar toleransi. Dengan adanya moderasi beragama, 

agama menjadi sebuah pertimbangan bagi ulama-ulama dalam politik. Dalam hal ini 

agama merupakan alat legitimasi bagi perilaku dan orientasi politik seseorang. 

Inti dari nilai Islam moderat dijenjang pendidikan Islam dan jenjang pendidikan paling 

awal hingga perguruan tinggi adalah bagaimana memahami nilai kehidupan bermasyarakat 
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untuk mencapai kedamaian yaitu dengan mengutamakan toleransi yang tinggi, kasih 

sayang antar sesama dan memberikan rangkulan agar terjadi kenyamanan dan kedamaian 

dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian diharapkan semua pendidik mampu 

memberi materi pendidikan Islam dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan nilai 

dan prinsip-prinsip moderasi beragama. Agar nantinya  peserta didik memiliki karakter dan 

pribadi yang memiliki keluwesan, cinta kasih, kepedulian dan mampu berlaku adil dan 

tengah-tengah dalam menghadapi masalah yang datang.   
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Abstrak 

Tulisan ini mencoba mengurai bagaimana pemahaman Ahlusunnah Wal Jama’ah yang 

dianut masyarakat Indonesia kemudian menjadi dasar dari sikap moderasi beragama dan 

konsep hidup bangsa Indonesia. Dengan dasar dari ide dan pemikiran KH Hasyim 

Asy’ari khususnya dalam hal wawasan dan pembacaan moderasi beragama di Indonesia 

yang didasarkan Al Quran dan Hadis. Masih tetap penting Ide dan gagasan Kiai Hasyim 

Asy’ari untuk ditelaah dan digali dikarenakan masih menguaknya masalah perbedaan 

yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan seperti mempertentangkan antara agama dan 

budaya, dan bahkan pertentangan karena perbedaan dalam ikhtilafiyah. Jika hal ini tidak 

segera dicarikan solusi maka dapat menyebabkan konflik yang berujung disintegrasi di 

tengah masyarakat. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dan dianalisis secara deskriptif-kritis. Hasil dari kajian yang telah dilakukan 

mengungkapkan bahwa ide dan gagasan KH Hasyim Asy’ari mampu memberikan dasar 

teologi dalam hal moderasi beragama masyarakat Indonesia. Dalam gagasannya yang 

tertulis dalam buku Risalah Ahl as-Sunnah wal Jama’ah Kiai Hasyim Asy’ari 

memberikan pemahaman Islam dengan menitikberatkan kepada pembangunan karakter, 

kelembutan, kesantunan, serta bagaimana pemahaman Islam yang moderat. Kiai Hasyim 

Asy’ari mengajarkan juga untuk terus melakukan kebaikan kepada semua orang 

meskipun berbeda agama dan landasan moderasi antar umat beragama di Indonesia yaitu 

persatuan, persaudaraan, dan toleransi. 

Kata Kunci: Agama, Moderasi, Persatuan, Toleransi 

 

PENDAHULUAN 

Adanya perbedaan dan keberagaman di dalam kehidupan manusia adalah hak 

dan kuasa Allah. secara fitrah, Adanya perbedaan tidak dapat ditolak oleh siapapun, 

Dalam konteks di Indonesia, Allah sudah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang 

majemuk yang terdiri atas suku, adat dan budaya yang berbeda merujuk pada Surat Al-

Hujurat ayat 13. Bangsa Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam 

menumbuhkembangkan sikap hidup yang damai meskipun berdampingan di tengah 

kemajemukan yakni dengan jalan legal formal melalui peraturan dan politik serta 

menanamkan sikap menghargai perbedaan di tengah keberagaman kepada masyarakat. 

mailto:rohmatulfaizah.ih@upnjatim.ac.id
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Diantara alasan pentingnya moderasi beragama adalah kenyataan bahwa 

masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural terdiri dari ragam suku bangsa, 

etnis, budaya dan agama. Sehingga hal ini harus dikelola dengan bijak. Selain itu, 

bangsa Indonesia dikenal memiliki karakter yang ramah, suka menolong, saling 

mengerti dan memahami sera selalu mengusung prinsip kesatuan dalam perbedaan 

(Kebhinekaan), sehingga moderasi sangat bisa jika diterapkan di Indonesia.(Fitriyana et 

al., 2020)  

Untuk menanggulangi masalah keagamaan yang disebabkan oleh perbedaan 

pandangan dalam memahami agama salah satunya dengan konsep moderasi beragama. 

Diantara tokoh yang berpengaruh dalam penanaman moderasi beragama dalam konteks 

Indonesia adalah KH Hasyim Asy’ari. Beliau merupakan tokoh penting yang 

berpengaruh bagi masyarakat muslim Indonesia, minimal dikarenakan dua hal: Pertama, 

Beliau Kiai Hasyim Asy’ari adalah ulama yang secara gigih dan konsisten memegang 

pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yakni paham keagamaan yang mengikuti 

Asy’ariyah dan Maturidiyah dalam bidang teologi dan Aqidah, Dalam bidang fiqih 

mengacu pada empat madzhab yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, serta 

dalam bidang tasawuf  berpedoman pada Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al 

Baghdadi. Mayoritas masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia menganut Paham 

Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Hasyim Asy’ari berupaya untuk mendesiminasikan 

paham Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, membeber cakrawala umat agar tidak 

menganggap ajaran al Quran dan hadis secara secara kaku dan memahaminya dengan 

literal yang nantinya akan menimbulkan lahirnya sikap ekstrimisme beragama dan 

adanya klaim dari sepihak.  Menurut Kiai Hasyim Asy’ari di Indonesia memiliki 

keragaman suku, agama, budaya, ras dan etnis sehingga perlu adanya pengajaran paham 

ahlussunnah wal jamaah. Karena keragaman ini merupakan anugerah Tuhan jika tidak 

dikelola dengan baik dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena hal 

tersebut, peran Kiai Hasyim Asy’ari dalam menumbuhkan sikap toleransi dan juga sikap 

menghormati antar umat beragama di Indonesia sangat besar, dengan berlandaskan pada 

Alquran dan hadis (Farida,2020). 

Kedua, Kiai Hasyim Asy’arimerupakan pendiri Nahdlatul ulama (NU), 

organisasi terbesar di Indonesia. Sejak berdirinya NU sampai sekarang, merupakan salah 

satu organisasi yang moderat berlandaskan ahlussunnah wal jamaah. Kiai Hasyim 
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Asy’ari melalui organisasinya,  mampu menyelamatkan bangsa dari radikalisme, 

terorisme dan ekstrimisme. selain itu beliau mampu menginspirasi banyak orang untuk 

berjuang dalam kancah pendidikan dan menjadikan islam sebagai kekuatan yang 

konstruktif dan menjadikan paham ahlussunnah wal jamaah salah satu pondasi untuk 

pengembangan umat yang modetat dan toleran tanpa mengesampingkan identitas 

keislamannya (Misrawi, 2013).  

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar teologis 

moderasi beragama yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Secara teoritis 

penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan kepada masyarakat 

Indonesia akan pentingnya moderasi beragama. Selain itu juga sebagai pengetahuan dan 

wawasan konsep moderasi beragama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain di 

tengah keberagaman, mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk 

terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Antara lain Umma Farida. (2020), 

“Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy’ari dalam Membingkai Moderasi Beragama 

Berlandaskan al Quran dan Hadis di Indonesia. Penelitian ini menganalisis peran Kiai 

Hasyim Asy’ari  dalam mempersatukan umat Islam khususnya dan masyarakat 

Indonesia melalui ajaran yang menekankan kepada pembentukan karakter, kelembutan, 

kesantunan, dan pemahaman Islam yang moderat. Sumber data utama berupa dokumen 

Jurnal tentang landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama di Indonesia. Penelitian 

ini menganalisis beberapa landasan moderasi dalam semua ajaran agama. Dalam setiap 

agama terdapat ajaran moderasi dan bukan hanya dimiliki satu agama tertentu saja. 

TINJAUAN PUSTAKA 

a) Multikultural (Keragaman) bangsa Indonesia 

Multikulturalisme dari segi Bahasa bisa dimaknai dengan memahami banyak 

kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan sebagai ideologi dan sekaligus sebagai alat 

menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Secara istilah dikenal multikulturalisme 

deskriptif dan multikulturalisme normatif.(Nugraha, 2008). Multikulturalisme Islam 

sesuai dengan konsep ajaran Islam diantaranya adalah toleransi, perdamaian dan 

keadilan. 

b) Moderasi dalam Keragaman Indonesia 
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Komposisi masyarakat Indonesia yang bermacam-macam etnis dan budaya, tidak 

mengakui ekslusifitas keragaman ataupun klaim kebenaran sepihak, hal tersebut 

dikarenakan akan memunculkan ketegangan dan gesekan antar kelompok yang ada di 

dalamnya. Dalam kaitannya dengan radikalisme dan fundamentalisme agama, untuk 

menghindari keretakan keintiman dan kerukunan diperlukan pemahaman keagamaan 

yang moderat, atau bagaimana pengimlementasian Islam yang inklusif atau sikap 

beragama yang terbuka, yang dikenal dengan sikap moderasi beragama. Moderasi itu 

artinya tengah-tengah dan berprinsip, tidak berlebihan dalam menyikapi 

perbedaan.(Akhmadi, 2019) 

Moderasi beragama adalah strategi dalam bersikap dan bertindak yang 

merupakan kederasaan di tengah keberagamaan di Indonesia. Moderasi sebenarnya 

merupakan anak kandung daru budaya nusantara, oleh karenanya dia mampu 

beradaptasi tidak saling mempertentangkan antara agama dan tradisi lokal serta 

mampu mencari jalan kelur jika terjadi konflik dan ketegangan. (Darlis, 2017) 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan diikuti oleh analisis 

data untuk mendapat data yang relevan dan akurat untuk selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif-kritis. (Sujarweni, 2014). 

Data penelitian ini dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kritis. 

Dalam hal ini, Teologi dan dasar moderasi beragama yang dipraktikkan masyarakat 

Indonesia dan juga pemikiran Kiai Hasyim Asy’ari terkait moderasi beragama 

dideskripsikan secara utuh baik dari sumber primer ataupun sekunder, disertai dengan 

analisis kritis landasan moderasi dan juga pemikiran Kiai Hasyim Asy’ari. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Moderasi Beragama 

Secara etimologi moderasi berasal dari Bahasa Latin moderâtio, yang berarti ke-

sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan 

diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) ada dua arti dari kata moderasi yaitu: 1) pengurangan kekerasan, 

dan 2) penghindaran keekstreman. Apabila dinisbatkan bahwa, “orang itu bersikap 
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moderat”, maka bisa dipahami bahwa kalimat tersebut bermakna orang itu bersikap 

wajar, sedang-sedang saja, dan tidak berlebihan. Moderasi juga didefinisikan dalam 

Bahasa Inggris yakni berasal dari kata moderation. Kata ini biasanya dipakai juga 

dalam pemahaman average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned 

(tidak berpihak). Dari arti kata tersebut secara umum, moderat bermakna 

mengutamakan sikap tengah-tengah dan tidak berat sebelah dalam hal kepercayaan, 

etika, moral, dan watak, baik ketika dalam posisi memperlakukan orang lain sebagai 

individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi Negara. (Moderasi, 2019) 

Sedangkan dalam bahasa Arab, Kata moderasi sepadan dengan kata wasath atau 

wasathiyah, yang memiliki arti tengah-tengah, i’tidal (adil), dan tawazun (tidak berat 

sebelah).  Seseorang yang berpegang teguh dengan prinsip wasathiyah dapat 

dikatakan wasith. Dalam arti lain juga wasathiyah dimaknai “pilihan terbaik”. Semua 

definisi dari kata-kata tersebut mengacu kepada satu makna kata yang sama yakni 

kata adil, dengan Bahasa lain dipahami bahwa wasathiyah disini bermakna 

mengambil posisi jalan tengah dan tidak condong ke salah satu sisi baik ekstrem 

maupu liberal. Dalam Bahasa Indonesia sudah dikenal kata wasit yang memiliki tiga 

definisi, yakni: 1) penengah, perantara (misalnya dalam Hal perniagaan dan bisnis); 

2) pelerai (pemisah, Juru damai) antara yang berkonflik; dan 3) Juru adil dan 

pemimpin di sebuah pertandingan.(Moderasi, 2019). 

Menurut pengertian di atas moderasi dalam kerangka kehidupan beragama 

seseorang harus memiliki sikap, perilaku dan cara pandang yang tidak berlebihan, 

tidak condong ke kanan yang dikenal liberalism serta tidak pula ke kiri atau 

ekstrimisme. Dalam hal ini sikap dan cara pandang seseorang dalam hal agama yang 

berlebihan tentu tidak dibenarkan dalam ajara agama. Maka sikap moderatlah yang 

harus diaplikasikan dalam kehidupan, terlebih di tengah-tengah masyarakat Indonesia 

yang majemuk dan plural. 

Moderasi beragama harus dipahami sebagai panduan sikap dalam beragama yang 

sejalan antara penghormatan dalam praktik agama individu yang satu dengan lainnya 

di tengah keberagaman keyakinan (inklusif) dan pengamalan agama sendiri 

(eksklusif). Moderasi beragama merupakan poin penting untuk mewujudkan 

kerukunan, perdamaian, toleransi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. 

Moderasi adalah sikap kebajikan yang membantu tercipta keselarasan sosial dan 
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keseimbangan di dalam kehidupan dan personal, di dalam keluarga dan masyarakat 

beserta hubungan antar manusia yang lebih luas.(Azra, 2020) 

Sikap dan pandangan moderasi merupakan antithesis dari sikap ektrimis dan 

liberalism yang tentu tidak dibenarkan dalam agama. Karena moderasi adalah 

menitikberatkan kepada keseimbangan dalam bersikap dan bertindak, hal ini pada 

ujungnya adalah terciptanya kerukunan, kedamaian saling menghormati dan 

menerima perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

2) Landasan Moderasi Beragama 

Dalam pandangan Islam, moderasi tidak dapat diilustrasikan wujudnya kecuali 

setelah terhimpun dalam sebuah satu kesatuan yang utuh dengan unsur pokok, yaitu : 

kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan keluwesan. Maka tidak heran jika dalam 

organisasi Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada saat menyelenggarakan 

konferensi internasional di Mekah yang dihadiri oleh 500 cendekiawan muslim dari 

66 negara menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara 

tersebut.(Misrawi, 2007). 

Kemaslahatan dan kedamaian kehidupan yang beragam di tengah masyarakat 

yang plural akan dapat diwujudkan dengan diaktualisasikan konsep dan pemahaman 

moderasi beragama. Karena moderasi beragama akan membentuk sikap dan mental 

yang lurus, menerima perbedaan, seimbang, adil dan itu merupakan poin penting 

dalam merealisasikan kehidupan yang damai dan harmonis. 

 

3) Konsep Moderasi Beragama KH. Hasyim Asy’ari 

Seperti yang kita ketahui bahwa gagasan dan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 

yang banyak terbukukan dalam karya-karyanya, antara lain: Risalah Ahli Sunnah wa 

al-Jama’ah, Adab al-Alim wa al-Muta’allimin, Ziyadat al-Ta’liqat, dan lain 

sebagainya. Selain dalam bentuk buku dan kitab-kitab, gagasan Kiai Hasyim Asy’ari 

juga tertuang dalam artikel dan kolom yang dimuat di Majalah Nahdlatul Ulama’, 

Panji Masyarakat, dan Swara Nahdlotoel Oelama. (Farida, 2020) 

Ahmad Baso seorang intelektual muda NU dan juga peneliti tentang NU dan 

Kepesantrenan mengkategorisasikan gagasan Kiai Hasyim Asy’ari ke dalam lima 

kategori: Pertama, Keimanan. Kiai Hasyim Asy’ari mementingkan dan menekankan 

urgensi pengertian dan pemahaman mengesakan Allah atau Tauhid dalam kehidupan 
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umat Islam. Kedua, Dalam bidang teologi pemikiran keislaman, Kiai Hasyim Asy’ari 

menekankan bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah dengan jalan mengambil dan 

berpegang dengan salah satu madzhab Sunni (Abu Musa al-Asy’ari dan Abu al-Hasan 

al-Maturidi), serta memelihara konten kurikulum pendidikan pesantren agar selalu 

dalam garis dan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah yang artinya berpegang dan manut 

dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. Ketiga, al-Ghazali dan Abu al-Qasin Junaid al-

Baghdadi menjadi acuan Kiai Hasyim Asy’ari dalam bidang tasawwuf, yang mana 

gagasan dan pemikiran Kiai Hasyim Asy’ari berupaya untuk meramu dan membenahi 

akhlak dan prilaku masyarakat Islam dengan memadukan budaya dan adat Istiadat 

setempat. Sehingga pemahaman keagamaan tidak bertolak belakang atau 

bertentangan dengan budaya, adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Keempat, Dalam 

bidang Fiqh, Kiai Hasyim Asy’ari menekankan agar masyarakat Islam di Indonesia 

untuk mengambil salah satu dari empat madzhab fiqih yang ada yakni Maliki, Hanafi, 

Syafi’i, dan Hanbali. Kelima, pemikiran politik. Dalam hal Siyasah atau berpolitik, 

Kiai Hasyim Asy’ari mengajak dan membimbing masyarakat Islam Indonesia agar 

bersatu padu dan mengingatkan bahwa sesungguhnya di mata hukum dan 

pemerintahan seluruh rakyat adalah sama derajatnya. Harus menjalankan hak dan 

kewajiban masing-masing, menegakkan keadilan, dan mengutamakan kepentingan 

rakyat. (Baso Ahmad, 2017).  

Selain pandangan dan gagasan Kiai Hasyim Asy’ari dalam hal keyakinan dan 

keagamaan, Kiai Hasyim Asy’ari juga menekankan terkait dengan kebangsaan yakni 

pemahaman sikap dan prilaku moderat harus selalu ditunaikan dalam urusan 

ubudiyah dan muamalah atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar hal 

tersebut dapat mempersembahkan pengertian dan pemahaman yang lurus dan benar 

bagi masyarakat Islam Indonesia dari ijtihad dan pemahaman keagamaan yang terlalu 

berlebihan atau hanya taklid buta. Agar harmonis dan dapat hidup berdampingan 

dengan yang berbeda, bangsa Indonesia harus menunaikan pemahaman keagamaan 

yang baik dan lurus, sikap saling menghormati, saling menghargai adanya perbedaan, 

harus terus mempupuk nilai-nilai ukhuwah sesama umat Islam maupun ukhuwah 

sesama warga bangsa atau ukhuwah wathoniyah, menjunjung tinggi toleransi 

sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur’an Surat Al Baqarah: 213, Al-

Ma’idah, 8, al-Anbiya: 107, dan al-Syura: 15.  
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Menurut Kiai Hasyim Asy’ari ada empat prinsip dan pegangan yang harus 

dipatuhi bagi masyarakat Islam Indonesia yakni: Pertama, tawasuth dan I’tidal, yaitu 

pemahaman dan aktualisasi dari sikap yang berdiri teguh di tengah-tengah tidak 

bergeser ke kanan atau ke kiri dan selalu mengaplikasikan sikap yang moderat. 

(Hasan, 2021) Kedua, tasamuh, mengaplikasikan sikap tenggang rasa atau toleran 

terhadap perbedaan pandangan yang ada dalam segala hal, baik dalam bidang 

keagamaan maupun dalam hal kemasyarakatan. Ketiga, Tawazun, memiliki sikap 

yang proporsional dalam beribadah dan berkeyakinan serta berinteraksi dengan 

sesama manusia dalam bentuk muamalah yang baik. Serta selalu tergerak untuk selalu 

peduli terhadap kelestarian lingkungan atau hablum minal alam. Keempat, 

Menjalankan amar ma’ruf nahi munkar, yakni berupaya meneguhkan perkataan, 

perbuatan yang baik dan bijak, memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang 

lain. Selain itu juga mengingkari dan mencegah perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas 

bertentangan dengan agama merendahkan dan menistakan nilai-nilai luhur 

kemanusiaan. (Hasyim, 2011) 

4) Argumen Moderasi Beragama di Indonesia 

Moderasi beragama didasarkan pada esensi ajaran agama Islam. Yakni 

pemahaman dari terminologi yang tidak berat sebelah, tengah-tengah; adil; dan umat 

terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu 

sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap 

adil dan pilihan terbaik sesuai dengan sebutan ummatan wasathan dalam Qur’an 

Surat Al Baqorah ayat 143 yakni sebuah harapan agar umat Islam mampu menjadi 

umat yang adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi 

sosial sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks Indonesia Di Indonesia, 

washathiyah atau moderasi dirinci melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, 

moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. (Fitriyana et al., 2020). 

Konsep dan gagasan Kiai Hasyim Asy’ari terkait moderasi bukan merupakan 

konsep yang datang begitu saja atau muncul dan hadir dalam ruang hampa. Namun 

pemikiran dan gagasan moderasi Kiai Hasyim Asy’ari berasal dari pemahaman beliau 

yang begitu dalam tentang makna-makna luhur dari ajaran agama Islam yang beliau 

pegang teguh.  

Penjelasan di atas sudah menunjukkan bahwa gagasan dan pemikiran Kiai Hasyim 

Asy’ari berasal dari apa yang beliau pahami dari teks-teks keagamaan atau dari 
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dasar agama yakni al-Qur’an dan al-Hadis serta ijtihad dan pemikiran para ulama 

salaf.  Dan juga hasil dari kesadaran dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam 

Indonesia yang hidup di tengah perbedaan baik agama, suku bangsa, adat istiadat, 

tradisi dan budaya. Oleh Kiai Hasyim Asy’ari semua itu kemudian dielaborasikan 

ke dalam gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang mengharmoniskan 

antara pemahaman keagamaan serta adat tradisi budaya yang sudah melekat dari 

bangsa Indonesia. 

5) Bingkai Moderasi Beragama Kiai Hasyim Asy’ari 

Pemahaman kuat serta keyakinan yang kokoh terhadap keluhuran ajaran agama 

Islam dijadikan Kiai Hasyim Asy’ari sebagai landasan dalam memproduksi gagasan 

dan pemikiran tentang keagamaan dan kebangsaan yang moderat dengan 

mensinergikan antara kearifan lokal serta pemahaman keagamaan. 

Kiai Hasyim Asy’ari mampu meletakkan konsep moderasi beragama yang kita 

kenal hari. Karena beliau dengan gemilang memadukan dan merangkul aspek dan 

nilai-nilai luhur dari pemahaman agama dan tradisi budaya lokal ke dalam bingkai 

keagamaan dan kebangsaan. 

Pemikiran moderat Kiai Hasyim Asy’ari yang bertumpu kepada sikap 

keagamaan dan kebangsaan merupakan modal utama bangsa Indonesia dalam 

mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan bangsa 

Indonesia dianugerahi oleh Allah potensi perbedaan yang luar biasa dari mulai suku 

bangsa, agama, adat istiadat, Bahasa serta budaya. Hal tersebut jika tidak dikelola 

dengan bijak tentu berpotensi kuat menimbulkan gejolak dan konflik antar sesama 

anak bangsa. Oleh karena itu Kiai Hasyaim Asy’ari mengutamakan pentingnya 

persatuan, persaudaraan dan toleransi. Dengan ketiga konsep ini diharapkan akan 

memunculkan sikap keberagamaan yang moderat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Menurut Kiai Hasyim Asy’ari konsep persatuan dapat dipahami menjadi dua 

macam, yaitu Persatuan keagamaan dan persatuan kebangsaan. Pertama persatuan 

keagamaan yaitu pemikiran dan sikap persatuan yang didasarkan kepada adanya 

kesamaan dalam hal persamaan keyakinan dan agama. Hal tersebut diaktualisasikan 

oleh Kiai Hasyim Asy’ari dengan membentuk sebuah wadah organisasi Nahdlatul 

Ulama (NU) yang terdiri dari para ulama. Dengan menghimpun para ulama tersebut 

Kiai Hasyim Asy’ari berupaya untuk menyulut semangat para ulama untuk berjuang 
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demi kebangkitan masyarakat Islam Indonesia serta dalam rangka memperjuangkan 

dan merebut kemerdekaan. 

Jika dicermati secara utuh model perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari yang 

dituangkan dalam gagasan moderasi beragama menyerupai apa yang telah dilakukan 

oleh pendahulunya yakni para Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di 

Indonesia, Para Wali Songo dengan konsep akomodatifnya mengajarkan Islam di 

Indonesia tanpa menggunakan kekerasan, melainkan dengan kelembutan dan 

penerimaan terhadap budaya masyarakat lokal. Gagasan dan pemikiran Kiai Hasyim 

Asy’ari tentang moderasi selain berpijak kuat dengan dasar-dasar agama seperti al-

Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas juga menerima kearifan budaya masyarakat 

setempat. Sehingga konsep tersebut diterima dengan oleh masyarakat Islam dan 

bangsa Indonesia pada umumnya. 

Kedua Persatuan kebangsaan merupakan persatuan yang dijiwai dengan 

kesamaan asal usul kebangsaan. Menurut Kiai Hasyim Asy’ari Keislaman dan 

Keindonesiaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini 

Kiai Hasyim Asy’ari buktikan keikutsertaan beliau dalam perjuangan merebut 

kemerdekaan melawan penjajah. Bagi Kiai Hasyim Asy’ari persatuan kebangsaan 

harus diwujudkan dengan upaya nyata merebut dan mempertahankan kemerdekaan 

dari tangan penjajah. Karena ihwal tersebut merupakan bagian dari wujud 

masyarakat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam. 

Gagasan moderasi Kiai Hasyim Asy’ari bukan merupakan sikap yang berat 

sebelah, artinya sikap tersebut selain dilandasi dengan pemahaman agama yang 

kuat. Sikap itu juga disertai dengan Sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Kiai 

Hasyim Asy’ari menekankan bahwa persatuan keislaman harus bertautan dengan 

persatuan kebangsaan. 

Meskipun Kiai Hasyim Asy’ari berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan 

Indonesia, namun kiai Hasyim Asy’ari tetap mengutamakan kebaikan bagi bersama 

yakni tetap mempertahankan nilai persatuan bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan 

persetujuan Kiai Hasyim Asy’ari terkait bentuk negara Republik Indonesia yang 

tidak berdasarkan kepada salah satu agama. Ini merupakan bukti sikap dan prilaku 

moderat dan toleransi yang tinggi, hal ini yang perlu digaris bawahi dan dijadikan 

contoh atau teladan bagi generasi milenial saat ini, gagasan dan perjuangan yang 
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sudah dirintis oleh kiai Hasyim Asy’ari harus bisa dilanjutkan dan dijadikan ibrah 

bagi generasi zaman now. 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Berlandaskan hasil analisis dan pembahasan dari data yang dikumpulkan 

melalui penelitian dapat ditarik benang merah bahwa dasar teologi moderasi 

beragama umat Islam Indonesia adalah konsep wasathiyah atau moderat yang 

memiliki dimensi tengah-tengah, adil, menghargai, toleransi dan menghormati 

perbedaan.  

Dalam hal moderasi beragama di Indonesia, Kiai Hasyim Asy’ari  merupakan 

salah satu tokoh yang mempunyai Kontribusi sangat besar. Pandangan moderasi 

beragama beliau terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural menjadi 

keniscayaan dengan menjadikan tiga hal yaitu persatuan, persaudaraan, dan toleransi 

sebagai pilar untuk selalu dirawat dan dikembangkan. Dengan mengembangkan 

ketiga pilar tersebut tentu keharmonisan dan toleransi akan terjalin dengan baik 

antara semua lapisan masyarakat, baik yang muslim maupun non muslim. 

Dari kajian ini dari sisi teoritis, mampu memberikan pengetahuan baru yang 

berkaitan dengan moderasi beragama di Indonesia. Praktisnya, tulisan ini bisa 

memberikan kontribusi pemahaman bagi masyarakat Indonesia yang  plural akan 

pentingnya kerukunan, saling menghargai, toleransi dan menghormati dalam 

perbedaan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam kajian ini sehingga 

diharapkan akan terus adanya kajian dan pembahasan terkait moderasi beragama 

yang lebih luas dan kontekstual sesuai dengan zaman baik di kancah lokal, nasional 

maupun internasional. Penulis juga mengharap adanya masukan, kritik dan saran 

untuk perbaikan selanjutnya. 
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Abstrak: 

Era digital menjadi tantangan bidang pendidikan agama Islam dalam mengelola   lingkungan 

belajar pembelajaran yang efektif seiring dengan meningkatnya ketersediaan teknologi 

informasi dan merebaknya ideologi transnasional. Tulisan ini mengkaji tentang  urgensi 

penggunaan  media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis afeksi yang dapat menjadi 

khazanah pengetahuan dalam menumbuhkan sikap moderat beragama di era digital. Melalui 

pemanfaatan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis afeksi, merupakan salah 

satu upaya konstruktif dalam menumbuhkan sikap moderat beragama pebelajar. 

  

Kata Kunci: Media Pembelajaran; Afeksi; sikap Moderat; Digital 

 

Pendahuluan 

Era Digital  sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner dicirikan dengan 

perputaran pengetahuan yang tinggi dan  fungsi teknologi menjadi lebih berbasis pengetahuan 

(Triyanto, 2020).  Era  digital ini,  ditandai dengan kemudahan akses teknologi  dan informasi 

melalui internet dan media sosial, memberikan banyak dampak positif  terhadap berbagai aspek 

kehidupan manusia.   namun dalam waktu bersamaan, juga membawa dampak negatif terhadap 

sikap, perilaku beragama, sehingga menjadi tantangan bidang pendidikan agama.  

 Tantangan  ini berkenaan dengan  bagaimana pendidikan agama Islam dikelola,  

lingkungan belajar pembelajaran dikembangkan seiring dengan meningkatnya ketersediaan 

teknologi informasi. Hal ini mengingat posisi  pendidikan agama Islam  dalam sistem 

pendidikan nasional termasuk  komponen strategis dalam kurikulum pendidikan nasional yang 

mengemban amanah terhadap pembinaan watak dan kepribadian bangsa (Kosim, 2015).  
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Strategisnya posisi PAI sebagai wahana transformasi  nilai-nilai ajaran Islam maka peningkatan 

kualitas dan efektivitas pembelajaran pendidikan  Agama Islam   menjadi sebuah keniscayaan . 

Namun, upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran  pendidikan 

agama Islam dihadapkan pada persoalan radikalisme. Khamid (2016) menegaskan radikalisme 

sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat  mendasar, 

cenderung  menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk 

mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara 

paksa. 

  Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya radikalisme diantaranya.  Pertama, 

faktor agama, yakni purifikasi ajaran ajaran Islam dan pengaplikasian khilafah Islamiyah di 

muka bumi. faktor pendidikan yakni minimnya informasi pengetahuan yang didapat, 

kurangnya dasar keagamaan mengakibatkan seseorang mudah  menerima informasi 

keagamaan dari berbagai sumber tanpa  dicerna terlebih dahulu (Laisa, 2014) Disisi lain 

dampak dari era digital, radikalisme  terjadi salah satunya karena pengaruh content-content 

media sosial, sebagaimana disebutkan Sunarto (2017), banyak akun media sosial yang 

menyebarkan faham radikal. Dengan perkembangan teknologi informasi, internet, di era digital 

saat ini, banyak kalangan masyarakat, terutama generasi muda bisa mengakses situs radikal, 

dan aktivitas lainnya di dunia  maya yang memungkinkan terjadinya proses radikalisasi. 

Merebaknya ideologi keagamaan  transnasional di tanah air yang radikal akhir-akhir 

tersebut, tentunya merupakan fenomena keagamaan yang bersifat kontraproduktif bagi 

pembangunan  karakter bangsa.  Kondisi itu rentan memicu terjadinya konflik yang bisa 

memicu disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pengarusutamaan 

moderasi  beragama, sangat penting dalam harmoni kehidupan berbangsa.   

Sikap moderasi beragama menurut Saputera, dkk (2021) merupakan  suatu sikap  idealis 

dalam menjalankan nilai-nilai substansial daripada ajaran agama Islam, yang mengajarkan 

toleransi  terhadap realitas kehidupan yang pluralism sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW, dimana beliau telah berhasil membina harmonisasi positif, sikap saling 

menghormati dan menghargai dalam konteks tatanan bangunan kehidupan antar umat 

beragama. 

 Sikap moderat  beragama, baik sebagai paham dan gerakan serta aksi dapat berimplikasi 

positif dan luas dalam dinamika kehidupan masyarakat, maka harus diejawantahkan dan 

bahkan dilembagakan dalam sistem dan lembaga pendidikan. Di titik ini, pendidikan agama 

Islam memiliki peran penting dalam menumbuhkan  sikap moderat  beragama.   
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  Tentunya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam untuk menumbuhkan 

sikap moderasi beragama   saat ini, harus selaras dengan ciri era digital yang sarat dengan 

percepatan informasi dan teknologi. Era digital menawarkan beragam produk teknologi yang 

dapat menjadi media belajar dan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan   oleh pembelajar 

maupun pebelajar .  

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini memfokuskan  urgensi penggunaan  media 

pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis afeksi yang dapat menjadi khazanah 

pengetahuan dalam menumbuhkan sikap moderat beragama di era digital. Melalui 

pemanfaatan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis afeksi, menjadi salah satu 

upaya konstruktif dalam menumbuhkan sikap moderat beragama pebelajar.                         

 

Substansi Moderat dan Sikap Moderat Beragama  

Esensi sikap moderat beragama, tidak dapat dilepaskan dari  telaah hakekat moderat. 

Istilah moderat (al-wasath) menurut Hanafi (2013) merupakan  metode  berpikir, berinteraksi 

dan berperilaku secara tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga 

ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu 

seimbang dalam  akidah, ibadah dan akhlak. Moderat juga dapat diartikan 

mengimplementasikan ajaran agama dengan toleran  memprioritaskan dialog terhadap 

perbedaan pendapat dan mengakomodir persoalan yang secara substansial mengandung 

maslahat (Harto, 2019). Dalam hal ini dapat dimaknai pandangan atau sikap dalam menghadapi 

suatu persoalan keagamaan dengan mengambil jalan tengah dan menghindari praktik-praktik 

yang radikal.   .  

Secara spesifik cakupan sikap moderat beragama dapat dikaitkan dengan makna sikap 

dan komponen sikap.  La Pierre dalam Azwar (2015) menegaskan bahwa sikap merupakan 

respon terhadap stimuli tertentu.  Disamping itu, sikap merupakan suatu kemampuan internal 

diri dalam mengambil tindakan, yang memungkinkan untuk bertindak atau  menemukan 

berbagai alternatif. Dalam hal ini berkenaan dengan penilaian, perasaan, tindakan terhadap 

suatu obyek. 

 

Sedangkan komponen sikap menurut Ahmadi (dalam Arifin, 2015)  meliputi aspek 

kognitif, afektif dan aspek konatif. Aspek kognitif mencakup pengetahuan, yang didasarkan 

informasi dari satu obyek.  Aspek afektif berkenaan dengan perasaan terhadap suatu obyek 

tertentu. Sedangkan konatif berkenaan dengan tendensi atau proses untuk berbuat sesuatu. 
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Dengan demikian sikap moderat  beragama baik meliputi komponen pengetahuan, afektif dan 

konatif ini berkenaan dengan penilaian, perasaan, tindakan terhadap suatu substansi dan 

fenomena persoalan keagamaan dengan seimbang. 

 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Afeksi  

Hasil pembelajaran ditentukan oleh peranan dan kompetensi pembelajar dalam 

pengelolaan pembelajaran (Arend,2001). dalam hal ini tentunya salah satu aspek pengelolaan 

pembelajaran adalah berkenaan dengan pemanfaatan media pembelajaran.  

Melalui pemanfaatan media pembelajaran yang tepat  akan  terwujud lingkungan belajar 

yang kondusif, sehingga kegiatan belajr menjadi efektif  dan akan  tercapai  hasil belajar yang  

ditargetkan. Hal ini berkenaan dengan fungsi media pembelajaran  untuk memudahkan 

penyampaian materi pembelajaran, sehingga dapat  memberikan pengalaman belajar kepada 

pebelajar (Jatmika, 2005). Bahkan menurut Budiman, (2013)  pemilihan media pembelajaran 

yang berdasarkan kesesuaian dengan materi dapat membawa pengaruh pada terwujudnya 

suasana belajar yang dinamis, karena media dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan 

waktu.  

  Pemanfaatan media juga perlu diselaraskan dengan orientasi  pembelajaran pendidikan 

agama Islam berbasis afeksi. Hal ini mengingat, aspek  afeksi  penting dikembangkan karena 

mata ajar pendidikan agam Islam, asih merupakan bidang kajian cenderung bermuatan aspek 

afeksi (Kholidah, 2015).  

Dalam ranah pembelajaran  afeksi,  Suliswiyadi (2020), menegaskan bahwa afeksi   

berhubungan  dengan perilaku, tata nilai, minat, kehendak, ketertarikan, perasaan, nilai, sikap 

dan emosi. Terdapat dua klasifikasi  kemampuan pada ranah afektif, yakni   (1) tingkah laku 

yang menyangkut minat, perasaan, jiwa, kalbu manusia; dan (2) tingkah laku merupakan 

representasi dari  sikap, arah dan keinginan manusia (Anderson et al., 2001).  

Akomodasi ranah afeksi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dapat diwujudkan 

dengan pemilihan media belajar dan pembelajaran yang sesuai. Pemanfaatan media afeksi 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam  yang menekankan pelibatan mental, emosi 

positif  diharapkan  dapat membangun kebermaknaan belajar sehingga berdampak pada 

tumbuhnya sikap moderat beragama.  

Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan, kemauan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 
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dirinya (Sanjaya, 2010). Media berfungsi sebagai saluran penyampaian  pesan, termasuk pesan 

atau materi pembelajaran.  

Terdapat beragam media pembelajaran  untuk menunjang kegiatan belajar dan 

pembelajaran. Media pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi mengacu pada 

jenis dan sifat media yang bisa berupa media auditif, media visual, media yang mengandung 

unsur  kemampuan suara, media visual yang mengandung unsur indera penglihatan, media 

audio visual yang mengandung unsur suara dan gambar (Ismail, 2020).  Disamping itu, bisa  

berupa media realia dan media maya.  Media realia dalam hal ini merupakan media nyata  yang 

dapat digunakan dalam kegiatan belajar  baik yang terdapat di dalam ruang kelas maupun di 

luar kelas. Sedangkan media maya, berbentuk digital yang diunggah dan diunduh dari dunia 

maya, bisa berupa media audio video, dan semacamnya  (Masnunah, 2018).  

Aspek afeksi dalam media pembelajaran ini menekankan pada fungsinya yang dapat 

menggugah kesadaran beragama, khususnya untuk bersikap moderat.  Dalam hal ini  baik 

mencakup dari sifat dan isi pesan  yang terdapat pada media tersebut. Sebagai contoh  materi 

tentang jihad secara kontekstual bisa menggunakan media audio visual, isi materi diorganisir 

secara logis, runtut dan komprehensif dengan analogi rasional dan kontekstualisasi  dengan 

fenomena riil kehidupan.  

Berkenaan dengan karakteristik era digital, kemudahan akses teknologi  dan informasi 

melalui internet dan media sosial, dimana generasi digital seringkali mengakses internet dan 

media sosial. Kegandrungan  generasi muda mengakses teknologi informasi, internet  

menyebabkan media digital  tersebut menjadi faktor penting  dalam pengarusutamaan sikap 

moderat di era digital ini. Hal ini mengingat, dalam beberapa kasus, radikalisasi terjadi melalui 

media sosial dengan banyaknya konten radikal yang bersifat persuasif bertebaran di dunia 

maya.  

Efek negatif dari keberadaan teknologi informasi, internet maupun media online saat ini, 

menjadi piranti yang berpotensi mempercepat proses radikalisasi. Hal ini karena media online 

menyuguhkan informasi, portal berita yang menawarkan keterbukaan penggunanya untuk  

mengakses sumber berita dari  perangkat seperti handphone ataupun laptop. 

Srategisnya pengaruh  media online, termasuk didalamnya media sosial  dalam 

penyebaran informasi tidak dapat dilepaskan dari kelebihan media sosial. Dari segi fasilitas 

yang disediakan, media sosial merupakan media yang dapat menggabungkan antara teks, 

video, dan audio (Anam, 2019).   
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Media sosial dapat menjadi  sarana efektif untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi 

seputar keagamaan. Melalui media sosial, konten-konten keagamaan yang edukatif dapat 

menyebar dengan mudah, menyasar tiap individu yang memiliki media tersebut, Karenanya 

dapat  dimanfaatkan sebagai media belajar untuk menumbuhkan sikap moderat beragama. 

Dalam penggunaan media sosial,  sebagaimana yang dijelaskan Anam (2019), bahwa 

dalam bermedia sosial, terdapat prinsip-prinsip yang harus dimiliki seseorang yang bergelut 

dengan berbagai jenis media, termasuk media sosial, yaitu: memperhatikan aturan Islam dalam 

dunia informasi, tidak  menyampaikan berita hoax, tidak menyebarkan berita provokatif, 

terutama yang dapat memicu radikalisme. 

Dengan demikian, penguasaan literasi media pembelajaran yang bermuatan afeksi di era 

digital ini, diperlukan untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam menumbuhkan sikap 

moderat beragama. Upaya ini dimulai dengan kemauan pendidik untuk meningkatkan literasi 

media pembelajaran berbasis afeksi dan teknologi informasi serta memberikan pengetahuan 

kepada  mahasiswa, peserta didik maupun khalayak masyarakat tentang akhlak dalam 

memanfaatkan media digital  sehingga terbangun sikap moderat beragama. 

 

Kesimpulan 

 Pemanfaatan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis afeksi, merupakan 

upaya konstruktif dalam mewujudkan aktivitas pembelajaran yang bermakna sekaligus 

menumbuhkan sikap sikap moderat beragama. Penggunaan  media pembelajaran yang 

bermuatan afeksi dengan adaptasi teknologi informasi  diperlukan untuk mendorong 

efeksitivitas  penguatan sikap moderat beragama.  

Terdapat beragam media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan, yakni bisa berupa media 

auditif, media visual,  media audio visual, media realia dan media maya yang didalamnya 

memuat pesan-pesan moderasi beragama.  Penguasaan literasi media pembelajaran berbasis 

afeksi menjadi khazanah pengetahuan dalam menumbuhkan sikap moderat beragama di era 

digital. 
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