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Tujuan Penguatan
Setelah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, civitas akademika IAIN Ponorogo mampu:
 Mengaktualisikan konsep “Penghormatan terhadap Penganut Agama Lain” dalam kehidupan beragama di Nusantara
dengan baik dengan benar.
 Mengaktualisikan konsep “Ajaran Islam Mengenai Hablun Minan Nās” dalam kehidupan beragama di Nusantara
dengan baik dengan benar.
 Mengaktualisikan konsep “Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamīn” dalam kehidupan beragama di Nusantara dengan baik
dengan benar.
 Mengembangkan “Sikap Inklusif” dalam kehidupan beragama di Nusantara dengan baik dengan benar.
 Mencari “Titik Kesamaan” dalam kehidupan beragama di Nusantara dengan baik dengan benar.
 Menelaah “Pengalaman Muslim Indonesia dalam Keragaman” dengan tepat dan benar

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

Alokasi Waktu : 60 Menit
Teknik Penilaian : Tes Tulis dan Pengamatan

2

Tim Penyusun
Modul Penguatan Moderasi Beragama
Bagi Civitas IAIN Ponorogo
Tahun 2021

Tujuan utama dalam penerapan ajaran Islam terkait moderasi beragama dalam hubungan antar agama adalah terjalinnya
kerukunan antara umat Islam dengan penganut agama-agama lain di Indonesia. Umat Islam dan umat agama lain akan saling
menghormati kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, umat beragama sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat
bersosialisasi sebagaimana mestinya dan bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa adanya sekat perbedaan
agama.
PENGHORMATAN TERHADAP PENGANUT AGAMA LAIN
Dalam Islam, keberadaan pemeluk agama lain atau umat yang tidak mau memeluk agama Islam tetap diakui. Dalam Al-Qur’an
surat Al-Kafirun ayat 109 sudah memprediksikan bahwa tetap saja ada orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, meskipun
sudah diutus Nabi yang membawa kitab suci Al-Qur’an beserta mukjizat yang menyertainya. Ayat ke-3 Surat Al-Kafirun
berbunyi:

ُ ْ َ َ ُ َ ُ َْ َ
َوَل أنت ْم ع ِابدون َما أع ُبد
Artinya:
Dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.” (QS Al-Kafirun [109]: 3).
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Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik yang bersikukuh tidak mau menerima ajaran agama Islam. Mereka tetap
berpedoman pada ajaran lama yang mereka yakini dan tidak akan beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW
untuk selamanya.
Ayat ini kemudian diulang lagi dengan redaksi yang sama pada ayat kelima Surat Al-Kafirun sebagai sebuah bentuk penekanan
bahwa mereka sekali-kali tidak akan pernah beriman. Dalam kitab- kitab tafsir mengenai ayat ini diterangkan bahwa ayat ini
sekaligus memberikan pesan kepada Rasulullah agar menerima permintaan mereka menyembah tuhan-tuhan mereka sendiri.
Bahkan ayat ini kemudian ditutup dengan ayat terakhir:

ُُ
َُ
لك ْم ِدينك ْم َو ِل َي ِدين
Artinya:
“Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.". (QS Al-Kafirun [109]: 6).
Pernyataan di dalam surat Al-Kafirun merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi kepercayaan lain yang dianut sekaligus
penegasan bahwa agama mereka berbeda dengan agama Islam. Bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak sama
dengan Tuhan mereka dan umat Islam tidak bertanggung jawab atas hal itu. Masing-masing menjalankan kepercayaan sendiri
dan tidak saling mengganggu.
Dalam ayat lain juga dipesankan bahwa:
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َ َ َ ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
ُ َّ
ُ ْ َ ْ َ َ
َ َ َّ
ْ
َ ْ َ
ُ ْ ُّ َ َّ َ َ ْ َ
ِّ
َ ْ
َ
َ ََل إ ْك َر
ام ل َه ا
اس ت ْم َس ك بِ ال ع ر و ِة ال و ث ق ى َل ان ِف ص
وت َو ُي ؤ ِم ْن بِ الل ِه ف ق ِد
اه ِف ي الد ين ۖ ق د ت ب ي ن
ِ الرش د ِم ن ال غ ِّي ۚ ف م ن ي ك ف ْر بِ الط اغ
َّ ِ َ
ٌ الل ُه َس م
ٌ يع َع ل
يم
و
ِ
ِ
Artinya:
Tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS Al-Baqarah [2]:
256).
Ayat ini berpesan kepada umat Islam bahwa tidak boleh ada yang memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Ibnu Katsir
dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini: “Janganlah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Karena kebenaran
Islam sudah begitu jelas dan gamblang. Karena itu tidak perlu ada paksaan untuk memasuki Islam. Barangsiapa yang diberikan
hidayah oleh Allah SWT untuk menerima Islam, maka hatinya akan terbuka dan mendapatkan cahaya Islam, maka ia berarti
telah memasuki Islam lewat petunjuk yang jelas. Sebaliknya, barangsiapa yang masih tetap dibutakan hatinya oleh Allah, juga
pendengaran dan penglihatannya, maka tidak perlu ia dipaksa-paksa untuk memeluk agama Islam.”
Bahkan ditegaskan oleh Ibnu Katsir, tidak ada manfaat jika masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Agama adalah soal
keyakinan, sehingga tidak perlu memaksa orang lain meyakini sesuatu yang tidak diyakininya. Hanya Allah SWT yang bisa
memberikan hidayah kepada manusia untuk meyakini ajaran agama Islam.
Pada bagian lain, para ulama tafsir telah menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mengenai kaum Ansor. Namun,
maksud ayat ini berlaku umum untuk semua kaum muslimin sepanjang zaman. Dikisahkan bahwa bertahun-tahun Nabi
membiarkan berhala yang terpasang di sekitar Ka’bah di Masjidil Haram yang jumlahnya mencapai 360 buah berhala, antara
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lain Latta, Uzza, Hubbal dan sebagainya. Nabi tidak merasa terganggu saat melakukan Ibadah di Masjid itu walaupun
masih dikelilingi berbagai macam berhala. Baru setelah Fathu Makkah (penaklukan Mekah), ketika tidak ada lagi pemeluk
agama pagan, baru satu- persatu berhala itu dihilangkan, karena memang sudah tidak digunakan. Ini merupakan bentuk
penghargaan nabi terhadap agama yang ada.
Terhadap agama Kristen, Islam memberikan apresiasi sangat khusus, ketika terjadi pertempuran antara Persia (Majusi) dengan
Romawi (Katolik). Saat itu Romawi dikalahkan oleh Persia. Nabi Muhammad SAW memberikan optimisme kepada bangsa
Katholik Romawi agar mereka bersabar karena tidak lama Lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Umat Islam akan turut
menyambut gembira atas kemenangan Kristen itu. Semuanya ini tertuang dalam surat Al- Quran yang monumental yaitu surat
Ar-Rum (kerajaan Romawi).
Satu penghormatan lagi pada umat Kristen adalah ketika Nabi berkunjung ke Yatsrib (Madinah) di sana sedang tersiar isu bahwa
Nabi Isa itu anak haram jadah, hasil perselingkuhan Maryam dengan Yusuf. Nabi membela kesucian Maryam dan Nabi Isa karena
itulah kemudian turun Ayat Al-Qur’an yang dinamakan dengan Surat Maryam. Surat ini menjadi cerita sejarah yang dipegang
teguh kaum Muslimin hingga saat ini, sehingga mereka ini sangat menghormati nabi Isa dan Ibunya Siti Maryam, sebagai
manusia yang suci.
Saat Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah dari Gubernur Mesir berupa seorang wanita yang bernama Maria al-Qibtiyah,
seorang dari kelompok Kristen Koptik, yang kemudian menjadi Isteri Nabi, beliau menasehati sahabat Umar bin Khattab agar
kelak saat menaklukkan Mesir agama nenek moyang Maria itu dihormati. Benar, ketika beberapa tahun kemudian setelah
wafatnya Nabi, Khalifah Umar berhasil menaklukkan Mesir, raja dan agama Kristen Koptik dihormati tidak diganggu sama sekali.
Karena itu agama ini tetap bisa berkembang dengan penuh kedamaian di Mesir yang mayoritas Muslim hingga saat ini.

AJARAN ISLAM MENGENAI HABLUN MINAN NĀS
Salah satu point ajaran Islam mengenai moderasi beragama adalah adanya keseimbangan dalam hubungan dengan Allah dan
hubungan dengan sesama manusia. Agama Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah
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(hablum minallāh) dan hubungan horisontal dengan sesama manusia (hablum minan nās). Hubungan dengan Allah ini
terkait dengan ibadah-ibadah ritual, sementara hubungan dengan manusia mencakup urusan-urusan interaksi sosial
kemasyarakatan.
Allah SWT Berfirman:

َّ
َ ُُ ْ
َ َ ُ ََ
َّ َ
َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
ْ َ َ َّ َ
ْ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
ات الل ِه َو َيقتلون
ِ ض ْربت علي ِهم الذل َة أين ما ث ِقفوا ِإَل َ ِب ُحب ٍل ِمن الل ِه وحب ٍل ِمن الناس وباءوا ِبغض ٍب ِمن الل ِه وضربت علي ِهم المسكنة ۚ ذ ٰ ِلك ِبأنهم كانوا يكف ُرون ِبآي
َْ
َ َُ
َ
َ
َ
اْلن ِب َي َاء ِبغ ْير َح ٍّق ۚ ذ ٰ ِلك ِب َما ع َص ْوا َوكانوا َي ْعتدون
Artinya:
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali
(perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang
demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian
itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS Ali Imran [3]: 112).
Manusia akan menjadi mulia dan merasa aman dan tenteram di mana pun mereka berada jika memegang perjanjanjian Allah
Swt dengan cara menjalankan amal ibadah ritual dan memegang perjanjian atau kesepakatan hidup dengan sesama
manusia. Manusia adalah makhluk sosial atau dalam istilah lain disebut zoon politicon yaitu makhluk yang bermasyarakat.
Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, atau membutuhkan orang lain, bahkan minimal tidak bisa hidup tanpa
berinteraksi dengan manusia lain. Konsekuensi dari hubungan sesama manusia ini adalah menjaga hubungan baik sesama,
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dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau menyakiti sesama manusia. Aneh dan tidak wajar jika terdapat seorang
muslim berbuat onar dan meresahkan orang lain, termasuk nonmuslim.
Dalam hal-hal yang bersifat sosial atau interaksi antara sesama manusia, umat Islam juga diperintahkan untuk berbuat baik
kepada pemeluk agama lain selama mereka tidak mengganggu atau memerangi umat Islam. Allah SWT berfirman:

َّ َّ ْ ْ َ ۟ ٓ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ ُ ٰ َ
ُ
ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ ٰ َ ْ َ َّ
ْ َ
ِّ
َ ٱلل َه ُيح ُّب ْٱل ُم ْقسط
ين
ين ل ْم ُيق ٰ ِتلوك ْم ِفى ٱلدين َول ْم ُيخر ُجوكم ِّمن ِدي ركم أن تبروهم وتق ِسطوا ِإلي ِهم ۚ ِإن
َل ينهىكم ٱلله عن ٱل ِذ
ِ ِ
ِ
Artinya:
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama
dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS AlMumtahanah [60]: 8).
Ditegaskan bahwa Allah tidak melarang orang-orang beriman untuk menghormati dan berlaku adil dengan berbuat baik dan
melakukan kebajikan kepada orang-orang yang tidak mau beriman sepanjang mereka tidak memerangi umat Islam karena
keislaman yang dianut atau tidak mengusir umat Islam dari negeri mereka sendiri.
Dalam kitab Tafsir al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Bahwa pada
zaman Nabi Muhammad SAW, sikap menghormati agama lain ini sudah dipraktikkan oleh Asma putri Abu Bakar ash-Shiddiq
terhadap ibunya yang belum memeluk Islam. Ketika itu ibunya mengunjunginya dan Asma setelah minta izin kepada Nabi
Muhamad SAW., maka Nabi memerintahkannya untuk menyambung silaturrahim dengan ibunya itu. Kemudian turunlah ayat

8

Tim Penyusun
Modul Penguatan Moderasi Beragama
Bagi Civitas IAIN Ponorogo
Tahun 2021

tersebut yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil, yang berbuat adil terhadap diri mereka
sendiri, keluarga mereka dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Perintah Allah SWT yang berkaitan dengan ayat di atas meliputi dua hal.
Pertama, berbuat baik atau melakukan kebaikan kepada non-muslim, seperti melakukan silaturrahim, menghormati tetangga,
dan menjamu tamu. Pada intinya umat Islam diperintahkan untuk dapat berinteraksi dengan non-muslim secara wajar.
Kedua, berlaku adil terhadap non-muslim. Maksudnya, umat Islam diperintahkan untuk berbuat adil kepada non-muslim
dengan menunaikan hak mereka, seperti menepati janji, dan menyampaikan amanat, memenuhi pembayaran dengan
sempurna jika membeli dari mereka. Dalam kalimat penutup surat al-Mumtahanah ini cukup jelas:
َّ َّ
َ ب ْٱل ُم ْقسط
ُّ ٱلل َه ُيح
ين
ِإن
ِ ِ
ِ
Artinya:
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah: 8)

ISLAM SEBAGAI RAHMATAN LIL ‘ALAMĪN
Istilah rahmatan lil ‘alamin’ sudah sangat populer di kalangan umat Islam. Istilah ini diambilkan dari ayat Al-Qur’an:
َ َ ْ َ َْ َ َ
َ اك إ ََّل َر ْح َم ًة ل ْل َع َالم
ين
ِ
ِ
ِ وما أرسلن
“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya [21] :107).
Rahmat berarti kasih sayang. Sementara kata alam atau diartikan semesta alam yang dimaksud dalam ayat ini, sebagaimana
dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah mahluk Allah yang meliputi jin dan manusia. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini
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tentunya adalah semua manusia, baik umat Islam maupun non-muslim. Bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW
untuk menebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menyandingkan
kata ‘rahmat’ sebagai lawan dari ‘laknat’, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.

Artinya:
Bahwasanya aku (Muhammad) tidak diutus untuk melaknat (manusia). Sesungguhnya aku diutus untuk menebarkan kasih
sayang.” (HR Muslim).
Islam datang bukan untuk melaknat atau mengutuk manusia, namun untuk menebarkan rahmat atau kasih sayang. Bagi orang
yang beriman kepada Allah dan Rasulnya atau mengikuti risalah ajaran agama Islam, maka ia akan berbahagia dan selamat di
dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak mau beriman setelah datangnya risalah ajaran Islam yang telah disampaikan
oleh Nabi Muhamamd SAW, maka mereka akan merugi dan akan mendapatkan azab Allah di akhirat kelak.
Lalu apa yang dimaksud dengan “rahmat” bagi orang-orang yang tidak mau beriman? Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya
mereka yang tidak mau beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW akan tetap mendapatkan rahmat yakni menjadi aman
dari bencana, kutukan, dan kehancuran dengan adanya syariat-syariat dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam ajaran
Islam. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah agama Islam adalah menyebarkan rahmat
atau kasih sayang kepada umat manusia, bukan untuk memusuhi atau membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk
menebarkan kasih sayang dan menciptakan perdamaian di muka bumi.
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MENGEMBANGKAN SIKAP INKLUSIF
Maksud dari sikap atau sifat inklusif adalah mau menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam
melihat dunia. Dengan kata lain, ia berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami
masalah tertentu dan tidak memaksakan sudut pandangnya sendiri. Kebalikan dari istilah ini adalah ‘ekslusif’ dalam pengertian
yang negatif yakni mengeluarkan diri atau membedakan diri dari orang lain. Sikap ini cenderung tidak menerima cara pandang
orang lain dan memaksakan cara pandangnya sendiri dalam masalah tertentu.
Sikap inklusif dalam beragama dipahami sebagai sebuah upaya pemahaman ajaran agama yang bersifat terbuka dan menerima
atau mengakui nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari luar. Seorang pemeluk agama Islam yang inklusif berarti ia tidak
mempersoalkan dari mana datangnya nilai-nilai kebenaran tersebut. Tentu saja nilai- nilai tersebut sepanjang tidak
bertentangan dengan substansi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Muslim yang inklusif berbeda dengan
muslim yang ekslusif yang bersifat sangat tertutup untuk menerima kebenaran dari luar.
Sikap inklusif seorang muslim ini lebih dekat kepada pemahaman Islam moderat, karena lebih menekankan titik temu atau
persamaan dengan kelompok lain, bukan sebalinya menjaga jarak atau mencari titik perbedaan dengan kelompok atau
penganut agama lain. Muslim yang inklusif lebih menekankan persamaan atau ‘principle of identity’ bukan perbedaan atau
‘principle of negation’ dengan kelompok agama lain.
Sikap Islam inklusif ini antara lain merujuk kepada ayat:
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َ
ْ
َ َ
ْ
َّ
َّ
َّ َّ
َ ْ
ُ
َّ َ ُ َ َ
ُ َ َ
ٌ َ َ
َ
َ الص اب ئ
َّ ى َو
َ ين َم ْن
ٰ الن َص َار
آم َن بِ الل ِه َو ال َي ْو ِم اْل ِخ ر َو ع ِم َل َص ا ِل ًح ا ف ل ُه ْم أ ْج ُره ْم ِع ن د َرب ِّ ِه ْم َو َل خ ْو ف
آم ن وا َو ال ِذ ين ه اد وا و
ِإ ن ال ِذ ين
ِ ِ
َ َ
َ ُ
ُ َ
ع ل ْي ِه ْم َو َل ه ْم َي ْح َزن ون
Artinya:
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang- orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara
mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan
mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al-Baqarah [2]: 62).
Demikian pula dalam ayat lain dengan redaksi yang agak mirip:

ْ
َ َ ٌ َ َ َ
ْ
َّ
َ ُ
ُ َ
َّ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ َّ َّ
َ
َ ى َم ْن
ٰ الن َص َار
آم َن بِ الل ِه َو ال َي ْو ِم اْل ِخ ر َو ع ِم َل َص ا ِل ًح ا ف َل خ ْو ف ع ل ْي ِه ْم َو َل ه ْم َي ْح َزن ون
اب ئ ون و
ِ ِإ ن ال ِذ ين آم ن وا و ال ِذ ين ه اد وا و الص
Artinya:
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin, orang-orang Nasrani, siapa saja diantara mereka yang
benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Maidah [5]:
69).
Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi menyampaikan bahwa:
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Artinya:
Kalimat hikmah (kebenaran) adalah barang (milik) seorang mukmin yang hilang, maka dimana saja ia menemukannya ia lebih
berhak untuk mengambilnya." (HR. Tirmidzi).
Maksudnya, semua kebenaran adalah milik Islam, entah datangnya dari mana. Tidak perlu memilah-milah kebenaran itu
datang dari mana. Selama kebenaran itu dihayati dan diamalkan oleh masyarakat, maka itu juga menjadi bagian dari kebenaran
yang diakui dalam ajaran Islam. Hadits lainnya:

Artinya:
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". (HR. Al-Baihaqi).
Maksudnya, untuk pembinaan umat Islam tidak mesti harus dimulai dari titik nol, tetapi bisa mempertahankan nilai-nilai luhur
dari masa lampau yang masih dominan di tengah masyarakat. Demikianlah poin penjelasan dari kalimat ‘menyempurnakan’ di
atas. Ada kaidah yang menyatakan bahwa umat Islam perlu:
"Mempertahankan hal-hal lama yang masih relevan dan mengambil
hal hal baru yang lebih baik.”
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َ
ْ
َ
َ
ُ
ُْم َ ََحافﻈةُ ََعلى الَْق ِد ِﱘ ال َّصالِ ِﺢ َواْلَ ْخ ُذ ِ| ْﳉُ ِدي ِد اْلَ ْصلَ ِﺢ ال
Maksudnya adalah umat Islam dianjurkan melestarikan nilai-nilai lama yang masih sangat baik dan merumuskan atau
menyepakati nilai-nilai baru yang lebih baik dalam hal-hal tertentu.
Sikap inklusif bukan hanya terbuka terhadap nilai-nilai agama yang datang sebelumnya, tetapi juga nilai-nilai adat-istiadat yang
relevan dan sejalan dengan ajaran Islam diambil sebagai bagian dari kebutuhan tambahan (tahsīniyyat) dalam menjalankan
ajaran Islam berkaitan dengan kemasyarakatan. Dalam sebuah masyarakat atau komunitas tertentu di mana semua orang
tinggal bersama, selalu ada adat istiadat yang diakui dan diamalkan bersama. Antara agama dan adat bisa berjalan beriringan,
saling berhubungan satu sama lain dan tidak saling menafikan.
Berikutnya, sikap inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan nilai-nilai atau kebenaran yang datangnya dari orang
lain atau penganut agama lain. Akan tetapi, juga termasuk mau bergaul dengan orang lain, kelompok lain atau penganut agama
lain. Maka sikap inklusif dalam beragama ini terkait dua hal, yakni inklusif dalam pemikiran dan inklusif dalam pergaulan.
Umat Islam tidak perlu menjaga jarak dengan pemeluk agama lain dalam pergaulan sehari-hari, baik di tempat tinggal maupun
di tempat kerja atau tempat menjalankan aktivitas dan rutinitas sehari- hari. Hal ini tentunya berkaitan dengan persoalan
amaliyah atau muamalat atau aktivitas hidup sehari-hari yang bersifat kemanusiaan, tidak terkait dengan persoalan ibadah
yang berhubungan dengan kepercayaan agama-masing-masing.
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MENCARI TITIK KESAMAAN
Perpektif Islam mengenai moderasi beragama mengajarkan umat untuk mencari titik kesamaan dalam hubungan dengan
sesama muslim maupun dengan non-muslim. Perbedaan itu fitrah kemanusiaan yang pasti akan ada. Jangankan dengan nonmuslim, dengan sesama muslim saja tidak menutup kemungkinan adanya berbagai perbedaan dalam memahami dan
mempraktikkan ajaran agama Islam.
Misalnya, bagi umat Islam, dalam memulai shalat saja ketika niat atau takbiratul ihram saja, masing-masing mempunyai cara
yang berbeda dan punya hujjah atau dalil sendiri-sendiri. Titik kesamaan dalam contoh ini adalah lafadz takbiratul ihram atau
‘Allāhu Akbar’ itu sendiri, meskipun caranya atau gerakan tangannya berbeda-beda.
Dalam hubungan dengan non-muslim, mencari titik kesamaan berarti melihat esensi agama Islam yang bersifat universal atau
bersifat ushssuli. Misalnya adalah penghayatan terhadap ajaran Islam tentang keadilan, persamaan hak di depan hukum, dan
tidak ada diskriminasi. Pada saat yang sama, ajaran-ajaran yang universal ini juga ada dalam agama lain. Bahwa Islam melindungi
harkat dan martabat perempuan dan seterusnya, itu juga diajarkan dalam agama lain, meskipun bentuk pengamalannya
beragam, akan tetapi nilainya sama.
Mencari kesamaan dengan umat agama lain atau pada titik tertentu dengan etnis dan suku lain ini sejalur dengan firman Allah
SWT, bahwasanya pada dasarnya manusia ini berasal dari umat yang satu, berasal dari induk yang sama yakni dari Adam dan
Hawa:
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ُ ََ ْ
يه ۚ َو َم ا
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ال َح ق ِب ِإ ذ ِن ِه
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يم
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ٍ اط م س ت ِق

Artinya:
Manusia adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan
menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka
perselisihkan." (QS Al-Baqarah [1]: 213).
Dalam istilah yang lain, umat Islam mampu menghargai setiap agama yang ada dengan prasangka baik bahwa mereka berasal
dari kebenaran tunggal (kalimatun sawa’) yang berjalan menuju cita-cita yang sama yaitu menyejahterakan dan
menyelamatkan umat manusia dari kerusakan.
Mencari titik kesamaan bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, atau menganggap semua agama sama. Pada
beberapa aspek ajaran, bukan hanya soal ibadah, namun juga terkait dengan interaksi dengan sesama manusia, pasti ada
beberapa poin perbedaan antar ajaran agama. Namun, sepanjang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan
untuk mencapai suatu tujuan bersama, umat beragama harus bahu-membahu dalam mewujudkan inti dari ajaran agama
masing-masing yang bersifat universal dan diajarkan oleh masing-masing agama, seperti tentang keadilan, anti diskriminasi atau
persamaan di depan hukum dan seterusnya yang telah disinggung di atas.
Prinsip Islam mengenai moderasi beragama dengan mengedepankan kesamaan ini diperlukan agar umat Islam lebih arif dalam
melihat keragaman. Pada beberapa aspek dalam beragama, tidak ada perbedaan di antara umat Islam dengan umat penganut
agama lain. Kesamaan ini yang perlu dikedepankan untuk mewujudkan pola hubungan antara agama yang harmonis, tidak
saling curiga dan bermusuhan, namun sebaliknya lebih toleran dan bisa bekerjasaman dalam urusan-urusan sosial
kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
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PENGALAMAN MUSLIM INDONESIA DALAM KERAGAMAN
Islam sudah lama tersebar di kawasan Nusantara ini dan hidup sangat damai dengan agama-agama lain yang ada. Untuk tetap
menjaga kerukunan dan keutuhan negara, maka sejak awal para ulama pendiri bangsa menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 yang berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final, tidak
bisa diubah-ubah lagi.
Dibanding negara lain, baik negara-negara muslim di kawasan Asia maupun negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, sistem
keberagamaan kita bisa dikatakan masih cukup baik kalau tidak bisa disebut paling baik, walaupun masih terdapat letupanletupan konflik antar penganut agama. Satu hal penting yang perlu diteladani dari Islam di negeri ini, yaitu tingkat toleransi
yang sangat tinggi baik dalam kehidupan masyarakat maupun kenegaraan.
Sejak Indonesia merdeka, prinsip Kebhinnekaan itu diterapkan dengan murni dan konsekuen. Bayangkan Indonesia yang baru
berdiri, telah mengangkat menteri dari berbagai etnis dan dari berbagai agama yang sudah ada di Indonesia. Sementera negara
Islam yang lain belum seperti Islam Indonesia, yang saat itu telah menegaskan Indonesia sebagai ‘Negara Kesatuan’ yang
berdasarkan Pancasila bukan Islam, semua warga negara yang berbeda etnis ras dan agama diperlakukan sama.
Sementara di Eropa dan Amerika Serikat, hingga saat ini belum mampu menerapkan asas pluralisme dan belum menjamin hak
warga negaranya secara sama seperti di Indonesia. Ketika ada seorang muslim di Inggris atau Amerika Serikat menjadi anggota
DPR saja sudah heboh. Sementara di Indonesia anggota KNIP sebelum merdeka atau anggota DPR dan Konstituante tahun
1950-an di Indonesia sudah terdiri dari berbagai agama, ras dan etnis. Ini kenyataan dan prestasi besar yang perlu kita hargai
dan pertahankan dari prestasi kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia.
Bagaimana pun Islam Indonesia sebagai Islam toleran masih diakui di seluruh dunia saat ini, bahkan tidak sedikit negara-negara
Islam baik di Arab maupun Asia Selatan, termasuk Afrika yang belajar ke kawasan ini. Memang diakui masih banyak letupan
dan konflik antar pemeluk agama, di berbagai tempat, tetapi ini bersifat lokal dan sektoral. Secara umum hubungan antar umat
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beragama dan antar etnis tetap terjaga. Ini yang harus dipertahankan, jangan sampai kejadian-kejadian kecil konflik sosial kita
perbesar sehingga melupakan potensi modal sosial yang sangat besar ini.
Umat Islam selalu mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. Setidaknya bagi agama-agama yang
telah diakui keberadaannya di negeri ini wajib diberikan fasilitas dan perlindungan, baik oleh pemerintah termasuk oleh
masyarakat. Ketegangan, bahkan disharmoni antar umat beragama seringkali diakibatkan oleh persoalan politik setempat.
Karena itu penyelesaiannya harus dari persoalan setempat, karena secara umum semuanya telah diberi hak yang sama.
Termasuk dalam mendirikan tempat ibadah dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing.
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