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Tujuan Penguatan  
 

Setelah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, civitas akademika IAIN Ponorogo mampu:   
 Menelaah konsep tentang “moderasi beragama” dengan benar 
 Mengaktualisikan “Enam prinsip-prinsip moderasi beragama (Tawassuth, Tawāzun, I'tidāl, Tasāmuh, Musāwah dan 

Syurā) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, keluarga dan masyarakat dengan baik dan benar 
 Mengaktualisikan 4 (empat) Indikator moderasi beragama (komitmen kebangsaan, toleransi, anti 

radikalisme/kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal dalam kehiduoan sehari-hari di lingkungan kampus, 
keluarga dan masyarakat dengan baik dan benar 

 Menelaah moderasi di antara radikalisme dan liberalism dengan benar 

Kegiatan Penguatan 
 Presentasi singkat dari nara sumber 
 Tanya Jawab dana tau diskusi  

Alokasi Waktu : 60 Menit  

Teknik Penilaian : Tes Tulis  dan  Pengamatan  
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Moderasi beragama biasa dipahami sebagai sikap tengah dalam memahami ajaran agama. Dalam Islam, konsep 
moderasi ini sering dipadankan    dengan    istilah    Islam    wasathiyah.   Konsep    Islam wasathiyah  secara  umum  
juga  dijadikan  dasar  dalam  memahami prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, terutama dalam perspektif 
keislaman. Indikator moderasi dalam hal pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan  
dari  arah  dan  rencana strategi 2015-2019 Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian di’mandatkan’ 
dalam RPJMN 2020-2024. Renstra 2015-2019 menjadi dasar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam 
pengembangan paham yang toleran, moderat, dan cinta tanah air. Dalam konteks ini, indikator mengenai moderasi 
beragama memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme 
dan kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Pada  saat  yang  sama, posisi moderasi 
beragama sebagai pemahaman keagamaan  yang seimbang tetap konsisten berada pada posisi  tengah-tengah  yang 
tidak memiliki keberpihakan pada ideologi keagamaan kanan yang mengarah pada radikalisme maupun 
keberpihakan kepada ideologi kiri yang mengarah pada liberalisme. 

KONSEP MODERASI BERAGAMA 

Secara konseptual, moderasi beragama dibangun dari kata moderasi. Kata moderasi sendiri diadopsi dari bahasa 
Inggris moderation (oxford, 2000, 820) yang artinya sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. 
Sedangkan  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005, 751) kata ‘moderasi’ diambil dari kata moderat yang 
berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke 
arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. 

Dilihat dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal 
keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku 
keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami 
individu maupun kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki pengertian seimbang 
dalam memahami ajaran agama, di mana sikap seimbang tersebut diekspresikan secara konsisten dalam 
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memegangi prinsip ajaran agamanya dengan mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama 
menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak 
memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan. 

Moderasi beragama dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah  Islam wasathiyyah. Secara bahasa (Ash-Salibi: 2001, 
Ibn Faris: 1979, dan    Ibnu      Manzur,      tt)      telah      dijelaskan      bahwa pengertian wasathiyyah mengarah 
pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Kata wusuth 
memiliki makna al-mutawassith dan al-mu’tadil. Kata al-wasath juga memiliki pengertian al-mutawassith baina al- 
mutakhashimain (penengah di antara dua orang yang sedang berselisih). 

Dalam kajian Islam secara akademik, Islam wasathiyyah juga disebut justly-balanced Islam, the middle path atau the 
middle way Islam, dan Islam sebagai mediating and balancing power untuk memainkan peran mediasi dan 
pengimbang. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa Islam wasathiyah mengedepankan pentingnya keadilan dan 
keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan ekstrem.  Selama  ini,  konsep  Islam  
wasathiyyah dipahami untuk merefleksikan prinsip tawassuth (tengah), tasāmuh (toleran), tawāzun (seimbang), i'tidāl 
(adil), dan iqtishād (sederhana). 

Pengertian wasatiyyah yang berangkat dari makna-makna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang 
menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem. Moderasi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode 
berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap tawāzun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan 
perilaku yang  dimungkinkan  untuk  dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai 
dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat (Hanafi: 2009, 
40). Dengan pengertian ini, sikap wasathiyyah akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada 
sikap berlebihan. 

Dalam buku yang berjudul “Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āshir”, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa cara 
berpikir dan bersikap moderasi yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat 
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membantu kesejahteraan individu dan masyarakat. Hal ini dikarenakan wasathiyyah merupakan wujud dari esensi 
kehormatan moral dan kemuliaan Islam (Zuhaili, 2006, 583). 

Yusuf    Al-Qardhawi    menjelaskan,    sikap    wasathiyyah sama dengan al-tawāzun, yaitu upaya untuk menjaga  
keseimbangan  antara    dua    sisi/ujung/pinggir    yang    berlawanan    atau  bertolak-belakang, agar jangan sampai 
yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme 
dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap 
seimbang yang perlu dimunculkan yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing 
sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit (Al-Qardawi: 1983, 127). 

Abd  al-Karim  al-Zaid  mendefinikan wasathiyyah sebagai suatu konsep yang mengandung makna yang luas meliputi 
setiap karakteristik terpuji (khashah  mahmūdah) di antara dua sisi tercela/ekstrem (tarfani mazmūmāni), seperti 
kedermawanan antara kebakhilan dan kemubaziran, sikap berani antara kepengecutan dan bunuh diri (Al-Farfur: 
1993, 18). 

Adapun pengertian wasathiyyah dalam terminologi Islam, secara terperinci dijelaskan Yusuf Al-Qardawi sebagai 
sebuah sikap yang mengandung pengertian sikap adil, yang berkonsekuensi kualitas kesaksian dapat diterima. 
Perhatikan firman Allah Swt sebagai berikut: 

ُسْوُل َعلَْيُكْم َشِهْيدًا َسًطا ل ِتَُكْونُْوا ُشَهدَۤاَء َعلَى النَّاِس َويَُكْوَن الرَّ ةً وَّ ْْ كُ  َۗوَكٰذِلَك َجعَْلٰنُكْم اُمَّ ْْلَةَ الَّتِ ِِ ْن ََ  َوَما َجعَْلنَا اْل

َِِْْيِهۗ َواِْن َكان ََْ لََكِْْيَرةً اَِّلَّ َعلَى الَِّذْيَن َهدَى اَعلَْيَهآ اَِّلَّ ِلنَْعلََم  ْن يَّْنَِِلُب َعٰلى َع ُسْوَل ِممَّ ُِع الرَّ َوَما َكاَن اللّٰهُ للّٰهُ ۗ َمْن يَّتَّْ

ِحْيمٌ   ِليُِضْيَع اِْيَمانَُكْم ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاِس لََرُءْوٌف رَّ
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Artinya: 

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat 
yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
manusia. (Q.S. al-Baqarah [2]: 143). 

 

 

Kemudian wasathiyyah berarti juga konsistensi dalam cara berpikir (istiqāmah fi al-manhaj) dan jauh dari 
penyelewengan dan penyimpangan, sebagaimana firman Allah Swt. 

ِِْيمَ  َراَط اْلُمْستَ  اِْهِدنَا الص ِ

Artinya: 

Tunjukilah kami jalan yang lurus (QS al-Fatihah [1]: 6) 

Pada saat yang lain wasathiyyah berarti pula dasar kebaikan (dalil al-khairiyyah), penampakan keutamaan dan 
keistimewaan dalam perkara kebendaan (al-maddiyyat) dan kemaknawian (al- ma’nawiyyat). Wasathiyyah  juga 
berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula Wasathiyyah juga memiliki 
pengertian sebagai sumber kekuatan, pusat persatuan, dan perpaduan. 

Sebagian pakar lain ada yang berpendapat bahwa konsep wasathiyyah bukanlah suatu sikap yang diambil oleh 
seseorang terhadap agamanya, bukan pula sebuah metode untuk memahami agama. Akan tetapi, wasathiyyah 
adalah sebuah karakter yang diperoleh seorang muslim sebagai buah dari komitmennya terhadap ajaran agama. 
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Karakter inilah yang menjadikan seorang muslim  dalam   konteks   pengertian    tersebut    masuk    ke    dalam    
golongan syuhadā’ ’ala an-nās (para saksi atas manusia), yaitu para saksi yang diterima oleh Allah persaksiannya. 
Selain itu, karakter ini juga telah terdeskripsikan dalam sikap beragama nabi Muhammad dan para shahabatnya. 
Sebab dengan hikmah-Nya yang Maha Luas, Allah telah memberikan contoh hidup yang nyata dalam bentuk jama’ah 
atau komunitas yang terwujud di dalam wasathiyyah ini. Allah dan Rasul-Nya telah menjadi saksi bagi para sahabat 
nabi Muhammad bahwa mereka telah mewujudkan karakter wasathiyyah tersebut.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  
yang dekat   dengan   manhaj  komunitas   sahabat   dalam   memahami dan mengamalkan ajaran agama dan antusias 
mengikuti jejaknya, maka   ia semakin dekat kapada wasathiyyah, (al-Luwaihiq: 2010, 8). 

Meski demikan, dua pandangan ini pada hakikatnya saling menguatkan satu sama lainnya. Hal ini bisa diartikan 
bahwa jika seorang muslim yang memiliki komitmen tinggi serta  secara  konsisten menjalankan aturan agama   
(syari؛at) dengan  pemahaman dan penghayatan yang benar, maka karakteristik wasathiyyah yang dimiliki oleh 
individu ini akan tampak pada dirinya lalu melahirkan sikap yang proporsional dalam menilai dan menyikapi setiap 
kondisi dan sesuatu yang berbeda. 

Selain itu, ada yang memahami karakteristik Islam wasathiyyah berhubungan dengan posisi tengah Islam antara 
agama samawi terdahulu, yaitu Yahudi yang menekankan ketegasan dan keadilan  (dīn al-‘adālah) dan Kristen yang 
menekankan kasih sayang (dīn al-rahmah). Islam sebagai agama tengah memadukannya sebagai  agama keadilan 
dan kasih sayang sekaligus (dīn al-‘adālah wa al-rahmah). Dengan demikian, Islam wasathiyyah juga menegaskan 
jalan  tengah dalam arti tidak terjebak dalam dua titik ekstremitas (al-ghulwu wa al-taqshīr). Islam wasathiyyah juga 
dipahami sebagai jalan tengah antara dua orientasi beragama yang  asketis-spritualistik  dan  legalistik formalistik. 
Hal ini menunjukkan bahwa Islam wasathiyyah adalah watak dasar Islam sejak kelahirannya. 
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PRINSIP-PRINSIP MODERASI BERAGAMA 

Moderasi merupakan sikap jalan tengah atau sikap keragaman  yang hingga saat ini menjadi terminologi alternatif 
di  dalam  diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap 
keragaman yang paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip 
moderasi beragama yang berhubungan dengan kosep Islam wasathiyah adalah sebagai berikut: 

Pertama. Tawassuth (mengambil jalan tengah) 

Tawassuth adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak ifrāth, yakni berlebih-lebihan dalam beragama 
dan tafrīth, yaitu mengurangi ajaran agama. Tawassuth adalah sikap tengah-tengah atau  sedang  di  antara  dua  
sikap,  yaitu  tidak  terlalu  jauh  ke kanan (fundamentalis) dan terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap tawassuth 
ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan  masyarakat. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah di 
antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak  semula telah diletakkan Allah SWT. Nilai tawassuth yang 
sudah menjadi prinsip dalam Islam ini perlu diterapkan dalam segala bidang supaya agama   Islam   dan   ekspresi   
keagamaan   umat   Islam   menjadi   saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku  manusia  pada 
umumnya. 

Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penerapan  tawasuth  ialah, pertama, tidak bersikap ekstrem dalam 
menyebarluaskan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman 
agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh  prinsip   
persaudaraan   (ukhuwah)  dan   toleransi   (tasāmuh), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun 

warga negara  yang  memeluk  agama  lain  (Thoha:  2013,  11).  Dalam  Islam,  prinsip tawassuth ini secara jelas 
disebut dalam Al-Quran: 
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ُسْوُل َعلَْيُكْم َشِهْيدًا َسًطا ل ِتَُكْونُْوا شَُهدَۤاَء َعلَى النَّاِس َويَُكْوَن الرَّ ةً وَّ ْْلَةَ الَّتِ  َۗوَكٰذِلَك َجعَْلٰنُكْم اُمَّ ِِ ْْ  َوَما َجعَْلنَا اْل
ُِع ا َِِْْيِهۗ َواِْن َكان ََْ لََكِْْيَرةً اَِّلَّ َعلَى الَِّذْيَن َهدَى اللّٰهُ َۗوَما ُكْن ََ َعلَْيَهآ اَِّلَّ ِلنَْعلََم َمْن يَّتَّْ ْن يَّْنَِِلُب َعٰلى َع سُْوَل ِممَّ لرَّ

ِحْيمٌ   َكاَن اللّٰهُ ِليُِضْيَع اِْيَمانَُكْم ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاِس لََرُءْوٌف رَّ

Artinya: 

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat 
yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
manusia. (Q.S. al-Baqarah [2]: 143). 

Kedua. Tawāzun (berkeseimbangan) 

Tawāzun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik 
duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhirāf (penyimpangan), 
dan ikhtilāf (perbedaan). 

Tawāzun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. 
Tawāzun, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia 
sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota 
masyarakat. Melalui sikap tawāzun, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam 
bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup. 
Konsep tawāzun ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di bawah ini: 
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ِِْسِطِۚ َواَْنَزْلنَا اْلَحِدْيدَ فِيْ لََِدْ اَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا  ِه بَأٌْس َشِدْيدٌ بِاْلَْي ِٰن َِ َواَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكٰتَب َواْلِمْيَزاَن ِليَُِْوَم النَّاُس بِاْل

َمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم اللّٰهُ َمْن يَّْنُصُرٗه َوُرُسلَٗه بِاْلغَْيِبۗ اِنَّ اللّٰهَ قَِويٌّ َعزِ   ْيزٌ وَّ

Artinya: 

Sunguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama 
mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid [57]: 25). 

Ketiga. I'tidāl (lurus dan tegas) 

Secara bahasa, i’tidāl memiliki arti lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya  dan  
melaksanakan  hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. I’tidāl merupakan bagian dari penerapan keadilan 
dan etika bagi setiap muslim.  Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara 
adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. 
Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi 
karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada 
bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak (Maarif: 2017, 143). 

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan 
al-mashlahah al- ‘āmmah. Dengan berdasar pada al-mashlahah al-‘āmmah, fondasi kebijakan publik akan 
membawa esensi agama di ruang  publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya 
dalam kehidupan nyata untuk  kepentingan  publik (Misrawi: 2010, 13). 

Keempat. Tasāmuh (toleransi) 

Tasāmuh berarti toleransi. Di dalam kamus lisan al-Arab kata tasāmuh diambil dari bentuk asal kata samah, 
samahah yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian, (Siradj: 2013, 
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91). Secara etimologi, tasāmuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara 
terminologi, tasāmuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati (Masduqi: 2011, 36). 

Tasāmuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima 
berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Tasāmuh atau 
toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan  hak  asasi  manusia  dan tata kehidupan 
bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari 
setiap individu. Orang yang memiliki sifat tasāmuh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, 
pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan    pendiriannya.    
Tasāmuh  berarti    suka    mendengar    dan menghargai  pendapat  orang  lain.  Ketika  tasāmuh mengandung arti 
kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka  ta’āshub adalah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran 
dan kesempitan dada. 

Kelima. Musāwah (Egaliter) 

Secara bahasa, musawah  berarti persamaan. Secara istilah, musāwah adalah persamaan dan penghargaan terhadap 
sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa 
memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Konsep musāwah dijelaskan dalam firman Allah Swt: 

قََْۤاىَِٕل ِلتَعَاَرفُْوا ِۚ اِنَّ  اُْنٰثى َوَجعَْلٰنُكْم ُشعُْوبًا وَّ ْن ذََكٍر وَّ ِْٰنُكْم م ِ ى اَْكَرَمُكْم ِعْندَ اٰيٓاَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَ ِٰ ُكْم ۗاِنَّ اللّٰهَ للِّٰه اَتْ

 َعِلْيٌم َخِْْيرٌ 

Artinya: 

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
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kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqkwa diantara kamu. Sesunguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. 
(QS al-Hujurat [49]: 13). 

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki 
maupun perempuan. Intinya antara laki-laki dan perempuan adalah sama  tidak ada perbedaan antara satu dan yang 
lainnya. Musāwah dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap  muslim,  yaitu persamaan adalah 
buah dari keadilan dalam Islam. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi  lainnya, 
memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, 
perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan hukum, dan persamaan dalam memangku 
jabatan publik, serta persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. 

Keenam. Syurā (musyawarah) 

Kata Syurā berarti menjelaskan, menyatakan atau  mengajukan  dan mengambil sesuatu. Syurā atau musyawarah 
adalah saling menjelaskan  dan  merundingkan  atau  saling  meminta  dan menukar pendapat mengenai sesuatu 
perkara. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang  menyebutkan  secara  jelas  mengenai  musyawarah sebagaimana bunyi 
di bawah ini: 

ْوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعْنُهمْ فََِْما  َن اللِّٰه ِلْن ََ لَُهْم ِۚ َولَْو ُكْن ََ فَظًّا َغِلْيَظ اْلَِْلِب ََّلْنفَضُّ ُهْم َواْستَْغِفْر لَ  َرْحَمٍة م ِ

لِ   ْينَوَشاِوْرُهْم فِى اَّْلَْمِرِۚ فَِاذَا َعَزْم ََ فَتََوكَّْل َعلَى اللِّٰه ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ

Artinya: 

Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imron [3]: 159). 
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ا َرَزْقٰنُهْم يُْنِفُِْونَ َوالَِّذْيَن اْستََجابُْوا ِلَرب ِِهْم  ٰلوةَۖ َواَْمُرُهْم ُشْوٰرى بَْينَُهْمۖ َوِممَّ  َواَقَاُموا الصَّ

Artinya 

Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan  Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan 
dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS Al-Syurā 
:38). 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di samping 
merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah 
tatanan masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan 
kepada tokoh dan para pemimpin masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama. 

INDIKATOR MODERASI BERAGAMA 

Moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi tengah, tidak condong ke kiri 
maupun ke kanan. Dalam konteks Islam wasathiyah, pemahaman ini pada dasarnya juga mengandung prinsip 
keagaman yang mengarah pada upaya  untuk mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam 
mengamalkan ajaran Islam menjadi hal amat  penting  untuk  dipahami oleh setiap muslim. Dengan pemahaman 
Islam yang seimbang seseorang tidak akan condong pada suasana  batin  keimanan yang emosional karena ia akan 
dikendalikan  oleh  sikap  dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan 
melalui ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh nafsu dan amarahnya. 
Konsekuensinya, karakteristik seperti ini kemudian membuat seseorang kurang bijaksana dalam bersikap dan 
bertindak, terutama kepada kelompok lain yang dianggap berbeda. 

Munculnya berbagai pemahaman keagamaan yang pada saat ini berkembang pesat dari berbagai kelompok dengan 
agenda ideologi tertentu, baik yang berkaitan dengan klaim paham kebenaran yang muncul dari pemahaman 
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keagamaan yang sempit maupun agenda ideologi politik tertentu perlu dicermati secara lebih mendalam. Tantangan 
moderasi beragama terkait dengan kemunculan berbagai paham keagamaan tersebut terletak pada cara pandang 
di dalam memahami ajaran agama itu sendiri. Kemudian secara khusus tantangan moderasi beragama dengan 
kemunculan berbagai ideologi keagamaan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dari pegiat moderasi 
beragama, terutama pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terletak pada cara pandang 
pemahamannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka 
akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, 
budaya, dan kebangsaan. Paham keagamaan tersebut tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, 
baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan 
pemeluk agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk 
kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Berdasarkan pada realitas tersebut, 
indikator moderasi beragama yang hendak dimunculkan dalam buku ini adalah sikap  ekspresi  paham  keagamaan 
dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan melihat ekspresi keagamaan yang 
akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 

Pertama. Komitmen Kebangsaan 

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan 
ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di 
dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting 
untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkanan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak 
akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada 
tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa 
tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena  ajaran agama 



   

 

 

 Modul  
Penguatan Moderasi Beragama Bagi Civitas Akademika IAIN Ponorogo 

Menrujuk Kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019  
Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam 

 
 

15 

seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena 
sejatinya ajaran agama mengandung spirit  dalam  menumbuhkan  rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat  ini  juga sangat penting untuk diperhatikan adalah 
ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk 
mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep nation-state, atau 
negara yang berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui 
kedaulatan kebangsaan. Ketika     narasi-narasi     tersebut     bermunculan     di    tengah-tengah masyarakat, tentu 
akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang  
memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencita- citakan bentuk negara dengan sistem khilafah, 
daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak 
dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para 
pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam 
nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman 
keagamaan sesorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan.  Segala  bentuk  paham    keagamaan    
yang    memiliki    ideologi    untuk   menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan 
dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan 
indikator moderasi beragama. 

Kedua. Toleransi 

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, 
mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita 
yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, 
toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan  pemahaman  
yang positif. 
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Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran  yang  sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan 
yang muncul karena perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik ketika masyarakat memiliki 
kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam 
konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah 
pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya. 

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia 
untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati  setiap hak asasi manusia, 
berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok- kelompok lain 
yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya  terkait  
dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan 
demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan  di dalam menunjukkan sikap dan 
ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun 
ruang lingkup toleransi bersifat  umum,  namun dalam konteks buku ini lebih ditekankan  pada  toleransi  dalam 
memahami dan menghormati perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan. 

Ketiga, Anti Radikalisme dan Kekerasan 

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan 
yang sempit.  Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan 
perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. 
Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi  keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun  juga 
pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda 
paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar. 

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil’alamin). Akan 
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tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut 
karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi 
keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan 
eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak  di luar 
Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, 
pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi 
keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan  rahmat  bagi  seluruh alam 
semesta. 

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman  keagamaan  
yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah  
seperti  khilafah,  darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini  yang kemudian semakin 
menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam  masyarakat.  Sebagian kelompok ada yang 
sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada 
yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan 
mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan 
selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati 
kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme 
terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang 
mengutamakan keadilan,  menghormati,  dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat. 

Keempat. Akomodatif terhadap Budaya Lokal 

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan 
menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber  dari  wahyu  yang setelah nabi wafat sudah tidak 
turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. 
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Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan 
antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. 

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang 
merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “tool” dalam melerai ketegangan.  Sejumlah  
kaidah-kaidah  fiqh  dan  ushul  fiqh  seperti al‘adah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) 
terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran  Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi 
dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di  satu  sisi dan ajaran Islam di sisi lain, 
yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya. 

Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleskibel dan dinamis. Ia bisa  
menyesuaikan  dengan  ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di 
manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi 
serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di 
Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam. 

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk  Indonesia.  
Kedua  sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan  ditambah lagi masukan anak-anak  
sungai  cabang  sehingga  sungai  itu makin membesar. Artinya adalah bahwa pribumisasi merupakan bagian dari 
proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri. 

Dalam konsep pribumi Islam ini (Jurnal Tashwirul Afkar: 2003) pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar  tidak  
bertentangan dangan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan berarti meninggalkan norma-norma 
keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan    
mempergunakan    peluang    yang    disediakan    oleh variasi pemahaman   nash  (Al-Quran   dan   Hadis).   Perpaduan   
di   antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya 
merupakan hasil dari kreasi manusia.    Dalam    pribumisasi    Islam    nampak    bagaimana   Islam diakomodasikan 
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ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak 
ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah. 

Pribumisasi Islam bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi  
memperteguh  eksistensi dari budaya tersebut. Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak 
akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearaifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang kaku yang menjauh 
dari semangat moderasi beragama karena semangat  moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, 
dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair 
dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas. 

Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana. 
Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. 
Pandangan bahwa agama menjadi musuh budaya, atau sebaliknya budaya menjadi musuh agama, sebagaimana 
disinggung di atas tidak sesuai dengan moderasi beragama. Di dalam moderasi ini tidak dipertentangkan antara 
keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan budaya, keduanya saling 
mengisi.  Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi  dan budaya tersebut sejalan dengan 
konsep Islam. 

Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam” merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah generasi awal 
pembawa Islam  seperti Wali Songo yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam 
semisal penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa  lokal  yang  digunakan untuk 
menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai 
ganti  dari Allah Rabb al-‘Alamin; Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW; susuhunan atau sunan untuk 
menyebut hadrat al- shaikh; puasa untuk mengganti istilah shaum; sembahyang sebagai ganti shalat, dan masih 
banyak lainnya. 
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Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat 
sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan 
lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya 
lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman 
keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-
mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga  paradigma  kontekstualis yang 
positif. 

MODERASI DI ANTARA RADIKALISME DAN LIBERALISME 

Membahas tentang moderasi beragama berarti mendudukkan ajaran agama yang seimbang dan adil. Pemahaman 
ini memiliki konsekuensi penting bahwa sikap moderasi beragama bukan berada dalam posisi yang serba berlebihan. 
Sikap moderasi beragama  memilih untuk konsisten dalam memegang prinsip-prinsip  keagamaan tanpa terjebak 
dalam kotak liberalisme maupun kotak ekstremisme. Begitu pula ketika mengambil posisi tengah  dalam  sikap ber-
Islam tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap kebingungan atau tidak memiliki semangat (ghiroh) dalam beragama. 

Pemahaman tentang moderasi beragama identik digunakan untuk menangani masalah konservatisme beragama, 
terutama yang sering disebut sebagai kelompok ekstrem kanan. Karena itu, pemahaman tentang moderasi 
beragama yang hanya cenderung diarahkan kepada gerakan ultra konservatif belum dikatakan memenuhi 
pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa moderasi 
beragama adalah paham keagamaan yang berimbang, yaitu pemahaman keagamaan yang berada di tengah-tengah 
yang tidak condong ke kanan atau ke kiri, sehingga moderasi beragama tidak tepat kalau hanya  diarahkan untuk 
menengahi paham keagamaan konservatif yang radikal. 

Moderasi beragama, selain digunakan sebagai pengimbang paham radikalisme, juga memiliki peran penting sebagai 
pengimbang paham keagamaan yang cenderung mengarah pada ideologi liberalisme. Moderasi beragama atau yang 
dalam Islam dikenal sebagai Islam wasathiyah dalam posisi pemahaman keagamaan Islam tidak lebih condong untuk 
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mengikuti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, karena akan berat sebelah dan tidak seimbang, sehingga apabila 
pemahaman keagamaan tersebut tidak seimbang, maka akan membentuk sikap tidak adil dalam memahami esensi 
ajaran agama itu sendiri. 

Dalam konteks keislaman, sikap dan ekspresi seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk tidak mau  menerima  
pandangan orang lain yang berbeda. Kelompok ini akan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Untuk itu, 
sikap dan ekspresi keagamaan manapun yang merasa paling benar sendiri  ini,  termasuk  pemahaman keislaman 
yang sempit dan memaksakan tafsir kebenarannya tersebut lebih dikenal sebagai paham keislaman "garis keras" 
yang mengarah pada ideologi radikalisme. Pemahaman keagamaan yang cenderung hitam putih bukan moderasi 
beragama karena mengandung unsur pemaksaan dan merasa paling benar dengan cara resisten terhadap individu 
atau kelompok lain yang berbeda. 

Perlu diperjelas kembali mengenai pemahaman moderasi beragama yang komprehensif karena pada saat ini masih 
sering dijumpai kesalahpahaman dari sekelompok orang maupun kelompok- kelompok gerakan keagamaan, 
terutama gerakan keagamaan Islam tertentu yang belum jernih di dalam memahami konsep moderasi beragama. 
Pandangan yang sering muncul mengenai moderasi beragama dikesankan masih terjebak pada  pandangan  liberal.  
Kondisi ini karena di dalam pemaknaan moderasi tersebut mengandung prinsip toleransi, sehingga dalam konteks 
moderasi beragama yang serba tanpa batas norma atau tidak didasarkan pada nilai-nilai etika tersebut bukan 
termasuk dari moderasi beragama. Pemahaman tersebut lebih tepat dikatakan sebagai paham kebebasan atau 
liberalisme. 

Persoalan radikalisme yang mengatasnamakan paham  keagamaan menjadi isu terpenting bagi bangsa  Indonesia.  
Selain  akan mengancam keharmonisan hubungan dalam kehidupan masyarakat, radikalisme agama juga akan 
mengancam eksistensi kebangsaan. Kelompok-kelompok radikal memiliki kecenderungan militan-reaksioner dalam 
melakukan aksi tuntutannya di lapangan. Kelompok-kelompok ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan 
kehidupan yang berdasarkan pada tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Paradigma keagamaan yang 
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diyakininya tidak mau beradaptasi dengan kelompok lain yang berbeda, bahkan dalam melakukan aksi gerakannya, 
kelompok ini hampir berhasil menekan pemerintah untuk melegalkan aksi diskriminatifnya terhadap kelompok yang 
dianggap bertentangan dengan mazhab atau pilihan keyakinannya, terutama aksi  diskriminatif  kepada  beberapa 
kelompok minoritas. 

Dalam rangka menghilangkan kesan negatif dari ideologi radikalisme ini, moderasi beragama muncul sebagai 
strategi yang  tepat dalam menutup paham radikalisme tersebut. Mengapa kedua kata ini selalu bertemu dalam 
diskursus pemikiran keagamaan? Bukankah di dalam agama, terutama Islam selalu mengedepankan perdamaian 
dan harmoni. Tentu saja, agama, khususnya Islam menjunjung tinggi perdamaian dan keselamatan. 

Sebenarnya dalam moderasi beragama tidak ada pembatasan dalam memegangi prinsip kebenaran sejati dalam 
pilihan keimanannya karena prinsip beragama memang terletak pada keimanan seseorang terhadap pilihan 
agamanya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana cara seseorang yang beriman dengan keteguhan hati 
untuk meyakini agamannya tersebut, namun tetap menghormati dan menghargai pilihan keimanan orang lain 
yang berbeda dengan dirinya. Pilihan paham moderasi beragama berada di tengah-tengah dari sikap yang berlebihan 
dan kaku. Pada saat yang sama, sikap tengah-tengah tersebut juga tidak berarti mengaitkan moderasi beragama 
untuk lebih condong kepada pemikiran kiri atau lebih condong kepada paham keagamaan liberalisme. 

 


