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Tujuan Penguatan
Setelah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, civitas akademika IAIN Ponorogo mampu:
 Menelaah “Perjalanan Dakwah Damai Islam di Nusantara” dengan tepat dan benar.
 Menelaah “Fakta Pluralitas sebagai Basis Moderasi Beragama” dengan tepan dan benar.
 Menerima “Keterbukaan Masyarakat Nusantara” dengan baik dan benar.
 Menemukan “Kearifan Lokal dalam Tradisi Pesantren” dengan tepat dan benar.
 Menelaah “Praktik Keberagamaan di Masa Kerajaan Islam” dengan tepat benar.
 Menerima puncak moderasi “Penerimaan Umat Islam terhadap Pancasila” dengan baik dan 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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Islam datang ke Nusantara dengan menggunakan jalan dakwah yang damai. Karakter masyarakat Nusantara seperti
keterbukaan, kekayaan tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Nusantara bersinergi dengan watak moderasi
beragama dalam ajaran Islam itu sendiri. Hubungan dialogis antara moderasi yang menjadi watak Islam dan
karakter-karakter masyarakat Nusantara yang terbuka, dan lain sebagainya ini meneguhkan moderasi yang telah
menjadi praktik sejak awal masuknya Islam di Nusantara.

PERJALANAN DAKWAH DAMAI ISLAM DI NUSANTARA
Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan
dan daerah yang didatanginya, ia mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Pada waktu kerajaan
Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh
para pedagang muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur.
Berdasarkan berita Cina zaman Dinasti T’ang pada abad-abad tersebut, diduga masyarakat muslim telah ada,
baik di Kanfu (Kanton) maupun di daerah Sumatera sendiri. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat
internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat atau timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam
di bawah Bani Umayah di bagian barat maupun kerajaan Cina zaman dinasti T’ang di Asia Timur serta kerajaan
Sriwijaya di Asia Tenggara.
Adalah suatu kemungkinan bahwa menjelang abad ke-10, para pedagang Islam telah menetap di pusat-pusat
perdagangan yang penting di kepulauan Indonesia, terutama di pulau-pulau yang terletak di Selat Malaka, terusan
sempit dalam rute pelayaran laut dari negeri-negeri Islam ke Cina. Tiga abad kemudian, menurut dokumendokumen sejarah tertua, permukiman orang-orang Islam didirikan di Perlak dan Samudra Pasai di Timur Laut pantai
Sumatra.
Saudagar-saudagar dari Arab Selatan semenanjung tanah Arab yang melakukan perdagangan ke tanah
Melayu sekitar 630 M (tahun kesembilan Hijriah) telah menemui bahwa di sana banyak yang telah memeluk Islam.
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Hal ini membuktikan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad pertama Hijriah, atau sekitar abad ke
tujuh dan kedelapan Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar dari Arab.
Dengan demikian, dakwah Islam telah tiba di tanah Melayu sekitar tahun 630 M tatkala Nabi Muhammad saw.
masih hidup. Keterangan lebih lanjut tentang masuknya Islam ke Indonesia ditemukan pada berita dari Marcopolo,
bahwa pada tahun 1292 ia pernah singgah di bagian utara daerah Aceh dalam perjalanannya dari Tiongkok ke Persia
melalui laut. Di Perlak ia menjumpai penduduk yang telah memeluk Islam dan banyak para pedagang Islam dari India
yang giat menyebarkan agama itu.
Para pedagang muslim menjadi pendukung daerah-daerah Islam yang muncul kemudian, dan daerah yang
menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam ialah Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh.
Munculnya daerah tersebut sebagai kerajaan Islam yang pertama diperkirakan mulai abad ke-13. Hal itu
dimungkinkan dari hasil proses islamisasi di daerah- daerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang muslim
sejak abad ketujuh. Sultan yang pertama dari kerajaan Islam Samudra Pasai adalah Sultan Malik al-Saleh yang
memerintah pada tahun 1292 hingga 1297.
Sultan ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik az-Zahir. Kerajaan Islam
Samudra Pasai menjadi pusat studi agama Islam dan merupakan tempat berkumpul para ulama Islam dari berbagai
negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah keduniawian. Berdasarkan berita
dari Ibnu Batutah, seorang pengembara asal Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada 1345, dikabarkan
bahwa pada waktu ia mengunjungi kerajaan itu, Samudera Pasai berada pada puncak kejayaannya.
Dari catatan lain yang ditinggalkan Ibnu Batutah, dapat diketahui bahwa pada masa itu kerajaan Samudera
Pasai merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-kapal datang dari Tiongkok dan India serta dari
tempat-tempat lain di Indonesia, singgah dan bertemu untuk memuat dan membongkar barang-barang
dagangannya.
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Kerajaan Samudera Pasai makin berkembang dalam bidang agama Islam, politik, perdagangan, dan pelayaran.
Hubungan dengan Malaka makin ramai, sehingga di Malaka pun sejak abad ke-14 timbul corak masyarakat muslim.
Perkembangan masyarakat muslim di Malaka makin lama makin meluas dan akhirnya pada awal abad ke-15 berdiri
kerajaan Islam Malaka.
Para penganut agama Islam diberi hak-hak istimewa, bahkan telah dibangunkan sebuah masjid untuk mereka.
Para pedagang yang singgah di Malaka kemudian banyak yang menganut agama Islam dan menjadi penyebar agama
Islam ke seluruh kepulauan Nusantara, tempat mereka mengadakan transaksi perdagangan.
Kerajaan Malaka pertama kali didirikan oleh Paramisora pada abad ke-15. Menurut cerita, sesaat sebelum
meninggal dalam tahun 1414 M, Paramisora masuk Islam, kemudian berganti nama menjadi Iskandar Syah.
Selanjutnya, kerajaan Malaka dikembangkan oleh putranya yang bernama Muhammad Iskandar Syah (1414–1445
M). Pengganti Muhammad Iskandar Syah adalah Sultan Mudzafar Syah (1445–1458 M).
Di bawah pemerintahannya, Malaka menjadi pusat perdagangan antara Timur dan Barat, dengan kemajuankemajuan yang sangat pesat, sehingga jauh meninggalkan Samudera Pasai. Usaha mengembangkan Malaka hingga
mencapai puncak kejayaannya dilakukan oleh Sultan Mansyur Syah (1458–1477 M) sampai pada masa
pemerintahan Sultan Alaudin Syah (1477–1488 M).
Sementara itu, kedatangan pengaruh Islam ke wilayah Indonesia bagian timur (Sulawesi dan Maluku) tidak
dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka,
Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14, Islam telah sampai ke daerah Maluku. Disebutkan
bahwa kerajaan Ternate ke-12, Molomateya (1350–1357 M), bersahabat karib dengan orang Arab yang memberinya
petunjuk dalam pembuatan kapal, tetapi agaknya tidak dalam kepercayaan.

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

5

Pada masa pemerintahan Marhum di Ternate, datanglah seorang raja dari Jawa yang bernama Maulana Malik
Husayn yang menunjukkan kemahiran menulis huruf Arab yang ajaib seperti yang tertulis dalam Alquran. Hal ini
sangat menarik hati Marhum dan orang-orang di Maluku.
Kemudian, ia diminta oleh mereka agar mau mengajarkan huruf-huruf yang indah itu. Sebaliknya, Maulana
Malik Husayn mengajukan permintaan, agar mereka tidak hanya mempelajari huruf Arab, melainkan pula
diharuskan mempelajari agama Islam. Demikianlah Maulana Malik Husayn berhasil mengislamkan orang-orang
Maluku. Raja Ternate yang dianggap benar-benar memeluk Islam adalah Zainal Abidin (1486–1500 M).
Dari ketiga pusat kegiatan Islam itulah, maka Islam menyebar dan meluas memasuki pelosok-pelosok
kepulauan Nusantara. Penyebaran yang nyata terjadi pada abad ke-16. Dari Malaka, daerah Kampar, Indragiri, dan
Riau menjadi Islam. Dari Aceh, Islam meluas sampai ke Minangkabau, Bengkulu, dan Jambi. Dimulai sejak dari
Demak, maka sebagian besar Pulau Jawa telah menganut agama Islam.
Banten yang diislamkan oleh Demak meluaskan dan menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan. Di Kalimantan,
kerajaan Brunai yang pada abad ke-16 menjadi Islam, meluaskan penyebaran Islam di bagian barat Kalimantan dan
Filipina. Kalimantan Selatan mendapatkan pengaruh Islam dari daratan Jawa. Dari Ternate semakin meluas meliputi
pulau-pulau di seluruh Maluku serta daerah pantai timur Sulawesi. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan berdiri
kerajaan Goa. Demikianlah pada akhir abad ke-16 dapat dikatakan bahwa Islam telah tersebar dan mulai
meresapkan akar-akarnya di seluruh Nusantara.
Penyebaran Islam ke wilayah Nusantara ini dikatakan oleh sejumlah sejarawan dengan dakwah yang damai,
tanpa kekerasan. Para pendakwah ajaran Islam tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menyebarkan
kebenaran, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan.
Dalam praktiknya, dakwah Islam yang dilakukan oleh para mubaligh bisa jadi mengalami persaingan dengan
penganjur- penganjur agama lain (Budha dan Hindu), akan tetapi berjalan dengan tanpa kekerasan dan semuanya
berlangsung secara damai (Saifudin Zuhri, 1979:188). Hal ini cukup berbeda dengan penyebaran Islam di Timur
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Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan “kekerasan” oleh militer Muslim melalui penaklukanpenaklukan (fath). Islam di Indonesia yang disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama
(da’i) dan pengembara sufi ini membentuk karakter keislaman yang penuh dengan kedamaian sesuai dengan
ajaran-ajaran tasawuf.

FAKTA PLURALITAS SEBAGAI BASIS MODERASI BERAGAMA
Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Penduduknya terdiri dari beragam suku, etnis (sub-etnis), bahasa, bahkan
agama dan aliran kepercayaan. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010, yang merupakan sebuah proses
pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal
menetap di suatu wilayah tertentu, struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut suku bangsa menurut
Sensus Penduduk 2010 menempatkan Suku Jawa sebagai suku terbesar dengan populasi 85,2 juta jiwa atau sekitar
40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Kemudian disusul Suku Sunda dengan jumlah 36,7 juta jiwa atau
15,5 persen. Kemudian Suku Batak di posisi ketiga dengan jumlah 8,5 juta jiwa atau 3,6 persen. Disusul Suku asal
Sulawesi selain Suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo.
Kemajemukan bangsa Indonesia juga terlihat dari beragam agama yang dipeluk oleh penduduknya. Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu menjadi agama yang diakui Negara. Akan tetapi, ada juga agamaagama lain yang diberi kebebasan untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Agama- agama lokal juga dianut oleh
penduduk Indonesia.
Begitu juga dengan keragaman penggunaan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa percakapan seharihari. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, penggunaan bahasa daerah merupakan bahasa yang paling banyak
digunakan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan keseharian dan rumah tangga dengan jumlah 79,5 persen.
Bahasa Indonesia digunakan oleh 9,9 persen penduduk Indonesia dalam percakapan sehari-hari penduduknya.
Sisanya, 0,3 persen penduduk Indonesia menggunakan bahasa asing.
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Dengan kekayaan tersebut, Indonesia memiliki potensi menjadi bangsa yang besar dengan catatan mampu
mengharmoniskan segala keragaman yang ada di setiap suku bangsanya. Di sisi lain, keberagaman ini juga bisa
menjadi pemicu terjadinya disintegrasi bangsa bilamana tidak mampu menjaganya. Kita semua tentu juga
menyadari bahwa mengharmoniskan keragaman yang kita miliki bukanlah perkara yang mudah. Meski demikian,
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mayoritas dari masyarakat kita memilih untuk tetap ber- bhinneka
tunggal ika.
Suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan
berbagai latar belakang agama terbangun karena masyarakat Indonesia sejak dahulu memiliki karakter-karakter
yang dapat membangun keragaman. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan
karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga
agama.

KETERBUKAAN MASYARAKAT NUSANTARA
Akar moderasi keberislaman di Nusantara bisa dilihat dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini.
Sejumlah sejarawan menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara didakwahkan oleh para mubaligh-mubaligh yang
juga merupakan para sufi. Mereka menyebarkan agama dengan dakwah yang santun sebagaimana ajaran-ajaran
yang tercermin dalam tasawuf.
Moderasi beragama yang dijalankan oleh masyarakat Islam di Nusantara ditengarai sudah ada bersamaan
dengan datangnya Islam itu sendiri. Para sejarawan menyatakan bahwa Islam didakwahkan dengan damai dan
mengakomodasi budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara. Kecenderungan moderasi dalam beragama ini karena
Islam dibawa masuk ke Nusantara oleh para sufi yang memang dikenal memiliki karakter moderat dalam beragama.
Nusantara yang sebagian besar wilayahnya menjadi tempat perjumpaan bagi peradaban-peradaban besar
dunia juga menjadi modal utama bagi tumbuh dan berkembangnya sikap moderasi yang dijalani oleh
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masyarakatnya. Keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap sesuatu yang datang dari luar ini menjadi lahan subur
bagi pertumbuhan tradisi toleransi keragaman di Indonesia.
Para pelancong Arab yang singgah di Nusantara dan menuliskan pengalamannya ke dalam catatan perjalanan
seperti Bozorgh Ramahurmuz dalam "Ajaib al-Hind", Ibn Khordadbeh dalam Al-Masalik wal Mamalik, hingga
Ibnu Bathutah dalam Ar-Rihlah menggambarkan bahwa daerah Nusantara, terutama di bandar-bandar pesisir laut
terdapat para pedagang dan pelaut- pelaut muslim. Hal ini menandakan bahwa sejak dahulu watak dan karakter
masyarakat Nusantara terbuka dengan siapa pun.
Keterbukaan masyarakat Nusantara ini membuktikan bahwa Nusantara merupakan bangsa yang inklusif.
Watak inklusifitas ini yang menguatkan ajaran-ajaran Islam yang moderat. Islam sangat bukan hanya cocok diterima
masyarakat Nusantara, melainkan juga menjadi warna bagi budaya Nusantara dalam mewujudkan sifat
akomodatifnya rahmatan lil ‘alamīn.
Daerah-daerah di pesisir laut di berbagai bandar di Nusantara menjadi gerbang bagi kosmopolitanisme
masyarakat pesisir Nusantara. Di Bandar pesisir Banten misalnya menjadi salah satu destinasi komersial yang ramai
di kunjungi orang dari berbagai negeri dan mempertemukan orang Eropa, Tiongkok, India, dan bangsa lainnya
dengan masyarakat lokal setempat.
Keterbukaan dan kosmoplitnya peradaban masyarakat Nusantara masa lalu seperti tergambar di atas
melahirkan keberagaman dan kekayaan tradisi. Proses asimilasi tradisi lokal dengan tradisi yang datang dari
masyarakat luar menunjukkan adanya daya kreatif yang dimiliki oleh masyarakat. Indonesia bukan sekadar
menerima budaya lain secara mentah-mentah, melainkan mengkreasi dan menghasilkan budaya-budaya baru hasil
persilangan antara budaya lokal dengan budaya luar (Henry Thomas Simartama, dkk: 2017).
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KEARIFAN LOKAL
Setiap suku yang ada di negeri ini memiliki karakteristik kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur yang
merupakan sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam
strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejehteraan kehidupan mereka. Artinya
masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri.
Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata; kearifan (wisdom) dan lokal (local). Kearifan bermakna
kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi.
Kata lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, secara
umum makna kearifan lokal adalah gagasan-gagasan sebuah tempat khusus yang memiliki nilai dan norma yang
berlaku dalam suatu masyarakat tersebut serta yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak
dan berperilaku sehari-hari.
Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam
arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan
hidup. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.
Kearifan lokal juga menjadi salah satu medium yang tepat dalam mengatasi problem-problem sosial
masyarakat seperti konflik. Hal ini bisa dilihat dari beragam kearifan lokal masyarakat yang membentang di bumi
Indonesia.
Di antara kearifan lokal lain yang menjadi ciri khas cara beragama masyarakat Indonesia adalah “Tradisi
Manganan”. Sebuah tradisi yang diwariskan oleh para leluhur yang memiliki nilai-nilai filosofis. Yaitu, membangun
ikatan emosional dengan alam sekitar melalui ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia hasil panen
yang melimpah. Selain itu, kearifan lokal manganan juga mencerminkan sebuah bentuk penghargaan kepada
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lingkungan. Hal ini didasarkan pada rasa takut akan dampak perusakan terhadap lingkungan yang akan berdampak
pada hasil panen yang tidak sesuai harapan. Mereka berharap agar hasil panen ke depan lebih baik dan melimpah.
Sementara di Maluku terdapat salah satu bentuk kearifan lokal yang dikenal dengan istilah Pela dan Gandong.
Pela merupakan model persahabatan atau sistem persaudaraan yang dikembangkan antar seluruh penduduk asli
dari dua negara atau lebih. Pela dan Gandong telah menjadi pranata sosial yang berkembang sebagai suatu perekat
hubungan sosial di antara satu negeri dan negeri lain baik yang beragama Islam maupun negeri yang beragama
Kristen. Oleh karena itu Pela dan Gandong sangat berfungsi dalam mengatur sistem interaksi sosial masyarakat adat
yang melampaui berbagai bidang.
Islam sebagai agama memiliki nilai dan aturan-aturan yang dibakukan dalam sebuah formulasi hukum (syariat)
yang dalam tataran praksisnya kerap disebut sebagai fikih (hukum legal- formal) yang mengatur umat Islam dalam
bergaul dengan masyarakat. Fikih sebagai sebuah hasil ijtihad para ulama memiliki hubungan yang berkait kelindan
dengan konteks masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip universalitas hukum Islam (Maqashid alSyariah) menjadi pilar penting dalam bidang fikih. Sebab, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan
kemaslahatan umatnya.
Pertautan antara hukum adat atau bahkan pengadopsian hukum adat dalam sejarah Islam bisa dilihat dari
sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang di dataran Arab terlah mengadopsi
berbagai macam tradisi (Arab). Praktik adat ini, dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan hukum dalam
masyarakat. Walaupun hukum adat tidak dilengkapi oleh sanksi maupun suatu otoritas, perannya yang penting tidak
dapat diragukan lagi. Banyak sekali hukum adat yang pra Islam yang kemudian tetap dipertahankan oleh Nabi
Muhammad SAW sebagai bagian dari syariat Islam. Salah satunya adalah syariat Islam yang tetap mempertahankan
perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka’bah dan Khitan,
misalnya.
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Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh tradisi dan hukum
adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai sumber hukum yang independen
dan pasti (qhat’iyyat), namun para juris tersebut tetap menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum
(dari sumber-sumber hukum utama; Al-Quran dan hadis).
Urf (tradisi atau kebiasaan masyarakat) merupakan salah satu obyek pembahasan ushul fiqh dalam
mengakomodasi kebudayaan lokal. Salah satu kaidah fiqh menyatakan “al-Tsabit bil ‘Urf ka al- Tsabit bin-Nash
(sebuah hukum yang ditetapkan melaui ‘urf memiliki posisi yang sama kedudukannya sebagaimana hukum yang
ditetapkan berdasarkan Al-quran atau hadis). Kaidah lain dalam persoalan ‘urf ini adalah al-Adah Muhakkamah
(adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Atau kaidah lain, “al-Urf yunzalu Manzila al-Syarth” (Adat disetarakan
seperti syarat).
Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan sebuah masyarakat.
Sejauh tradisi itu tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika
tradisi itu mengandung unsur yang menciderai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan lain untuk dilestarikan
(Abdul Moqsith Ghazali: 2015). Pada titik ini, tak jarang para ulama mengakomodasi budaya yang sudah dan sedang
berjalan di masyarakat. Sunan Kalijaga misalnya, ia menggunakan media dakwah wayang kulit dalam melakukan
penyebaran ajara Islam. Dengan kearifan dan kecerdikannya, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam dalam
dunia pewayangan. Doa-doa, mantera-mantera, jampi-jampi yang biasanya berbahasa Jawa ditutup dengan bacaan
dua kalimat Syahadat.
Dari uraian di atas sudah cukup jelas bahwa Islam atau lebih tepatnya hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari
adat atau urf. Sebagaimana tercantum dalam diktum fikih, bahwa perubahan tempat dan masa pada titik tertentu
dapat mengubah sebuah keputusan hukum yang selaras dengan bunyi kaidah fikih yang artinya Sebua ketentuan
hukum bisa berubah disebabkan adanya perubahan ruang dan waktu.
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Dalam menjelaskan kaidah ini, Imam Al-Qarrafi dalam karyanya, “Al-Furuq fi Anwar al-Buruq”, mengatakan
Sesungguhnya Hukum yang tersusun atas kebiasaan (tradisi atau adat) maka akan eksis sebagaimana kebiasaan tersebut, dan
akan batal sebagaimana kebiasaan itu pula.
Di tengah derasnya arus globalisasi yang menggerus segala lini, ada kekhawatiran yang cukup tinggi bagi
masyarakat Indonesia akan terkikisnya tradisi dan kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang ratusan tahun
lamanya. Terlebih, pengetahuan atas kearifan lokal pada dasarnya adalah pengetahuan yang hidup di tengahtengah masyarakat (ilmu laku) yang tidak ada dalam buku- buku atau dokumen-dokumen tertulis. Kekhawatiran
akan lenyapnya nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi masyarakat Indonesia ini akan sedikit tenang apabila kita
melihat apa yang dilakukan oleh lembaga tradisional bernama pesantren dalam upayamenjaga kearifan lokal.
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara memiliki peranan yang tidak bisa
dikesampingkan dalam upaya mempertahankan kearifan lokal nusantara. Para Kiai pemangku pesantren bukan
hanya berposisi sebagai penyambung transmisi keilmuan. Dalam kaitannya dengan sistem pengajian dalam
pengajaran di sejumlah pesantren tradisional khususnya, masih dipertahankan aksara arab pegon dalam
menerjemahkan kitab kuning yang dikajinya. Di tengah gempuran era globalisasi, pesantren tetap bersiteguh
dengan tradisi lama yang masih relevan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam prinsip utama yang dipegang
pesantren, yakni al-muhafazah ‘ala al-qadimi al-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah (mempertahankan nilai lama
yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).
Contoh apresiasi kearifan lokal lainnya dapat kita ditemukan misalnya, pada kasus Pesantren Tegalrejo
Magelang, yang membuka diri terhadap kesenian populer Jawa, yaitu jatilan, dalam penyelenggaraan khataman.
Di Pesantren Tegalrejo, khataman dikenal luas tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai
sebuah festival seni-seni populer Jawa. Khataman merupakan bagian instrinsik dari agenda pesantren ini yang
dilaksanakan setiap tahun sebagai acara perpisahan bagi santri-santri yang baru lulus, dengan harapan akan menjadi
kyai di daerah mereka masing-masing. Khataman juga sebagai acara bagi santri junior yang akan naik kelas.
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Pendek kata, khataman merupakan kegiatan istimewa bagi komunitas pesantren. Selama ini, kesenian populer Jawa
biasanya diasosiasikan dengan abangan. Namun uniknya, tradisi abangan tersebut justru diterima di Pesantren
Tegalrejo dan diberi kesempatan untuk ikut memeriahkan acara khataman sehingga pesantren ini dapat dinilai telah
menempatkan diri sebagai patron kebudayaan populer Jawa. Oleh sebab itu, di desa-desa sekitar Tegalrejo,
bukanlah hal luar biasa bagi penduduk untuk belajar bermain jatilan di halaman langgar setelah mereka
mengerjakan shalat Zuhur berjamaah (Bambang Pranowo: 2011).
Paparan di atas membuktikan bahwa pesantren memiliki peranan sangat penting dalam upayanya menjaga
tradisi dan kearifan lokal. Pesantren yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pendidikan tradisional,
anti kemodernan, justru menjadi benteng identitas negeri ini melalui perannya dalam merawat tradisi. Nilai-nilai
lokal tidak selalu berarti bersikap eksklusif dan memandang segala hal secara konservatif tanpa menerima nilai
budaya lain. Berideologi lokal berarti menjadikan nilai-nilai lokal sebagai filter dalam menerima nilai budaya asing.
Berkearifan lokal juga berarti bersikap terbuka dan terus menerima masukan dari budaya manapun dalam rangka
memperkaya dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal.
Mengapresiasi kebudayaan setempat, bahkan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sekalipun, dan
kemudian dihilangkan secara bertahap adalah gejala umum model dakwah dan penyebaran Islam di berbagai
belahan bumi Nusantara, termasuk apa yang telah dilakukan oleh para wali dan ulama di Jawa, Kalimantan,
Sumatera, dan daerah-daerah lainnya (Abdul Mun’im DZ: 2010).
Syekh Abdurrouf Singkili yang mengapresiasi model dakwah Syekh Burhanuddin yang merupakan muridnya.
Dalam sebuah cerita dikisahkan bahwa Syeikh Abdurrouf menyuruh murid- muridnya yang dianggap telah cukup
ilmu untuk melakukan dakwah di daerahnya Minangkabau, kota kelahiran santri tersebut. Sesampainya di tanah
kelahirannya, ia disuruh gurunya untuk menyebarkan dakwah Islam. Para santri-santri Syeikh Abdurrauf menyiarkan
Islam secara tegas sesuai dengan ajaran yang diperoleh gurunya. Namun yang terjadi adalah mereka ditolak dan
terusir. Sementara seorang santri lainnya bernama Burhanuddin tidak langsung mengajarkan Islam, tetapi bergaul
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dengan masyarakat sekitar dan tidak mengusik adat dan kepercayaan mereka. Singkat cerita Burhanuddin diterima
dengan baik oleh masyarakat dan dapat dengan mudah mengajarkan Islam secara bertahap. Lalu keempat santri
yang diusir tadi kembali ke gurunya dan mengadukan Burhanuddin yang menolelir kepercayaan masyarakat. Syeikh
Abdurrauf menanggapi laporan tersebut dengan menyalahkan metode penyebaran keempat santrinya yang
dianggap kaku, sekaligus membenarkan metode yang dilakukan oleh Burhanuddin.
Penggunaan sarana tradisi untuk mendukung pelaksanaan peribadatan memang sangat umum. Dalam Babad
Demak misalnya dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga telah menggunakan alat seperti beduk dan kentongan dalam
setiap membangun masjid atau langar (Abdul Mun’im DZ: 2010). Upaya mengokohkan Islam dalam budaya lokal
dilakukan agar tidak terjadi keterputusan masyarakat dengan masa lalunya. Setiap perkembangan apapun harus
berangkat dari tradisi yang ada agar awet dan lestari.
Praktik Keberagamaan di Masa Kerajaan Islam
Sejumlah sejarawan (seperti Peacock; Anthony Jhons; Braginsky) mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara
didakwahkan oleh para sufi dengan jalan dakwah yang santun. Temuan ini diperkuat oleh sejumlah bukti
atas keberadaan naskah-naskah seperti Suluk Wujil, Primbon Bonang, Suluk Sujinah, Suluk Syaikh Malaya, Suluk Pustaka
Rancang, Serat Dewa Ruci, dan Serat Cebolek yang merupakan bukti bahwa Islam datang dan berkembang di
wilayah Nusantara didominasi oleh paham kesufian (Agus Sunyoto, 350).
Sufisme sejak abad ke-XIII H dan juga setelahnya merupakan gambaran yang paling visible bagi dunia Islam di
berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Nusantara. Tanpa sufisme, Islam tidak akan pernah menjadi “Agama Jawa”.
Sufisme yang demikian toleran terhadap tradisi Jawa serta memodifikasinya di bawah bendera Islam, kenyataannya
diikuti oleh para tokoh serta masyarakat pesisir utara Jawa.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana kedatangan agama Islam di bumi Nusantara ini disambut dengan
baik oleh masyarakat. Vladimir Braginsky (1998: XI) menilai bahwa bentuk keislaman ala para Sufi inilah yang paling
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sesuai dengan karakter masyarakat di kepulauan ini yang pada akhirnya menyebar luas di kalangan mereka.
Semangat toleransi yang menjadi ciri khas ajaran tasawuf yang dianut oleh para pendakwah serta kecakapan dan
kefasihan mereka yang tahu jalan-jalan menuju hati, sangat membantu memudahkan masuknya agama Islam di
dalam strata masyarakat.
Strategi Kebudayaan Walisongo
Melacak sejarah moderasi Islam di Nusantara adalah pekerjaan yang cukup sulit, tapi hal ini perlu dilakukan untuk
mengetahui asal-usul (genealogi) keberislaman masyarakat Nusantara. Penelusuran yang paling memungkinkan
adalah dengan menelusuri model dakwah para penyebar Islam di Nusantara yang biasanya (karena sulitnya
menemukan data-data yang valid) dimulai dengan rekaman dakwah yang dilakukan oleh Walisongo.
Sebagai muballigh yang telah mengarungi samudera dan bersentuhan dengan berbagai kebudayaan dan peradaban
di berbagai belahan daerah yang melintasi dari negeri asalnya hingga ke Nusantara, para wali sudah memiliki
pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang plural dan kaya adat dan tradisinya. Pengalaman ini
membentuk kesadaran para muballigh Islam sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai strategi dalam
mendakwahkan Islam di Nusantara.
Strategi yang dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara
berpegang pada nilai-nilai filosofis keislaman (hikmat al-tasyri’) yang jika dijabarkan setidaknya melalui beberapa
strategi;
Pertama, tadrīj yakni bertahap. Langkah pertama ini penting dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan adat
dan tradisi masyarakat Nusantara sebelumnya. Sifat kebertahapan ditempuh mengingat ajaran Islam tidak mungkin
serta merta langsung dipahami oleh masyarakat baru.
Kedua, ‘adam al-haraj, yakni menghilangkan kesulitan dan kesengsaraan. Ajaran Islam diturunkan adalah untuk
menghilangkan kesulitan. Terlebih ketika berkenaan dengan aspek perekonomian. Hal demikian itu juga diterapkan
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para wali dengan tidak mengusik tradisi, agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat, melainkan
dengan memperkuatnya dengan cara-cara yang minimal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini bisa
dipahami mengingat Nusantara adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang multietnis, multibahasa, dan
multibudaya.
Ketiga, taqlil al-takalif yakni mengurangi beban. Ketiga hal di atas betul-betul menjadi perhatian dalam
mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat.
Dalam menghadapi masyarakat Nusantara yang majemuk ini, Walisongo menggunakan sejumlah pendekatan dalam
berdakwah. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang misalnya terlihat lebih menonjol dalam menggunakan pendekatan
kultural. Pilihan kedua Walisongo ini dalam menggunakan strategi kebudayaan melihat bahwa budaya adalah
sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Jika langsung ditolak, maka masyarakat tidak mau
mengikutinya. Sebagai jalan keluarnya, keduanya melakukan “islamisasi budaya”. Budaya-budaya yang sudah ada
dan berkembang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan budaya-budaya baru
yang mengandung nilai-nilai Islam. Di antara produk budaya yang mereka ciptakan dan masih ada hingga hari ini
adalah Gamelan Sekaten (dari kata syahadatain), Gapura Masjid (berasal dari kata ghofura), baju takwa (dari
kata takwa), dan lain sebagainya. Hal inilah yang dalam teori sosiologi disebut dengan akulturasi budaya atau fusi
budaya.
Praktik Moderasi Beragama Walisongo
Praktik moderasi beragama sebagaimana ditulis dalam buku- buku sejarah telah dilakukan oleh para pendakwah
ajaran Islam di Nusantara. Walisongo sebagai kumpulan para penyebar Islam di tanah Jawa misalnya tercatat
memiliki kearifan dan sikap moderasi yang tinggi.
Sebuah hikayat yang menggambarkan kesantunan dakwah Sunan Ampel diceritakan karya Syaikh Abu Fadol dalam
karyanya berjudul Ahlal Musamarah fi Hikayat Al-Awliya’ Al-Asyrah. Dalam kisah itu disebutkan bahwa
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Sayyid
Rahmat (Sunan Ampel) bersama saudaranya dan juga santrinya merupakan orang Islam yang
mendakwahkan Islam pertama kali di pulau Jawa dengan jalan dakwah yang santun.
Sunan Ampel berhasil mengislamkan penduduk Ampel dan sekitarnya yang mayoritas adalah penduduk daerah
Surabaya. Dakwah yang dilakukan oleh Sayyid Raden Rahmat adalah dengan halus dan penuh dengan hikmah.
Selain itu ia juga berinteraksi dan berdialog dengan baik kepada masyarakat sebagai praktik dari ayat-ayat berikut:
Ajaklah (wahai Muhammad) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik [An-Nahl: 125];
Perintahkanlah mereka dengan cara yang baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran dan bersabarlah atas musibah
yang menimpamu ….. [Luqman: 17]; demikianlah seyogyanya para imam dan para guru kaum muslim
mendakwahkan ajaran agama Islam, hingga mereka masuk agama Islam dengan gembira.
Dalam hikayat lain dikisahkan bahwa saat Sunan Ampel berkunjung ke Majapahit dan hendak melakukan shalat di
sebuah tempat di dalam kerajaan, Sunan Ampel mendapatkan cacian dari penjaga dan pelayan istana. Kemudian
seorang sesepuh keraton bernama Sanjaya Dirga menegur dengan tegas orang orang yang mengejek Sunan Ampel.
Sanjaya berkata, “Hei, jangan kalian mengejek ibadah orang lain. Sesungguhnya setiap orang memiliki tuhan, dan
mereka mempunyai cara masing- masing dalam menyembah tuhannya”.
Sisi lain dalam praktik moderasi beragama yang ditunjukkan oleh para wali adalah praktik akulturasi budaya yang
tercermin dalam bentuk arsitektur masjid-masjid yang didirikannya. Masjid Demak misalnya, yang merupakan salah
satu masjid tertua dan juga didirikan para wali ini mengadopsi gaya arsitektur Majapahit yang bisa dilihat dari
bentuk atapnya. Meru atau punden berundak yang dijadikan model atap sejumlah masjid seperti Masjid Demak,
Masjid Cipta Rasa Cirebon, dan lain-lain merupakan bukti akulturasi yang dilakukan oleh para Wali.
Contoh lain adalah ajaran Sunan Kudus yang melarang warga muslim untuk menyembelih seekor sapi ketika
berkorban pada hari raya idul adha atau untuk kebutuhan perayaan. Sebagai gantinya, Sunan Kudus mengajarkan
untuk menyembelih seekor kerbau (jamus) sebagai ganti dari sapi tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga
perasaan umat beragama Hindu yang memuliakan seekor sapi.
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Praktik yang lainnya adalah bagaimana Sunan Kudus menggunakan bangunan candi ala agama Hindu sebagai bagian
dari Menara masjid kudus, yang kemudian dikenal dengan sebutan ‘Menara Kudus’.
Moderasi Beragama Kerajaan Banten
Toleransi yang merupakan salah satu dari ciri dari moderasi dalam beragama meninggalkan jejaknya di Kesultanan
Banten. Salah satu bukti contoh kuatnya nilai dan praktik toleransi di sana adalah Vihara Avakolitesvara yang konon
berdiri sejak tahun 1652 ini masih berdiri hingga sekarang.
Pendirian Vihara ini terekam dalam catatan seorang pelancong asal Perancis, Vincent Le Blanc (1553-1633), yang
melakukan pengembaraan ke Kesultanan Banten pada abad 17 tepatnya di masa Sultan Abul Mafakhir Mahmud
Abdul Kadir (1596-1651), Vincent menyaksikan Sultan Banten itu memberikan izin kepada warga Tionghoa yang
tinggal di Banten untuk mendirikan klenteng. “Les Chinois ont un temple où ils adorent” (Orang-orang Cina
mempunyai klenteng tempat di mana mereka beribadah).
Moderasi Beragama di Lombok
Pada abad ke 18, tepatnya pada tahun 1740 M, seluruh wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, berada di bawah
kekuasaan Kerajaan Karangasem dari Bali. Raja terakhir Kerajaan Karangasem, Anak Agung Anglurah Gede Ngurah
Karangasem (1870-1894 M), dikenal sebagai seorang raja yang toleran dan menjaga keberagaman. Penduduknya
yang plural terdiri dari berbagai macam suku. Sebagian besar berasal dari suku Sasak yang bergama Islam, Hidu,
Makassar, Tionghoa, Arab, dan juga Eropa.
Raja memandang bahwa budaya, agama Islam perlu hidup berdampingan dengan budaya dan agama yang lain di
Lombok. Meskipun raja dan keluarga menganut agama Hindu, namun raja juga mengijinkan masyarakat Sasak
untuk mengembangkan agamanya sejalan dengan perkembangan yang ada. Bahkan menurut Henri Chambert Loir
dalam Naik Haji di Masa Silam tahun 1482-1890 M, dikatakan bahwa Raja Bali di Lombok, seorang beragama Hindu
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yang mempunyai istri Sasak Muslim, menurut kesaksian tahun 1874 M pernah membangun sebuah rumah di
Mekkah untuk rakyatnya yang mau naik haji.
Moderasi Beragama di Kesultanan Pasai
Salah satu bukti sejarah praktik moderasi Islam di Nusantara adalah ornamen kaligrafi huruf Arab gundul yang
menghiasi makam salah satu sultan Kerajaan Samudra Pasai. Makam Sultan Zainal Abidin yang merupakan raja
keempat sekaligus cicit dari Raja Malikussaleh, pendiri Kerajaan Samudra Pasai, ini tertulis sebaris ayat suci
Alquran ayat 256: La ikraha fi al-din (tidak ada paksaan dalam agama).
Keberadaan ornamen kaligrafi ayat (yang merupakan bentuk larangan melakukan pemaksaan agama) dalam nisan
sang sultan ini mengindikasikan pandangan hidup sultan dan juga masyarakat setempat yang tidak melakukan
pemaksaan terhadap masyarakat Aceh waktu itu untuk memeluk agama Islam.
Selain itu, proses asimiliasi kebudayaan juga terjadi dan dapat dilihat dalam produk-produk kebudayaan di Aceh
seperti Hindu-Budha yang bisa dilihat dari model batu nisan yang bergaya kebudayaan Dongson (Indochina)
maupun ornamen- ornamen manuskrip yang khas peradaban pra-Islam.

PRAKTIK MODERASI BERAGAMA SULTAN AGUNG
Sultan Agung merupakan Raja Mataram di Yogyakarta juga meneladani dakwah Walisongo dalam mengembangkan
dan menyebarkan ajaran Islam. Salah satu bukti toleransi yang kini menjadi warisan Sultan Agung adalah Masjid
Besar Mataram di Kotagede. Masjid yang dibangun di selatan Pasar Kotagede ini memiliki sejumlah ornamen yang
menyerupai candi. Saat pembangunannya, Sultan Agung melibatkan warga yang masih banyak memeluk agama
Hindu atau Buddha.
Sultan Agung memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya istana dan masyarakat Jawa yang masih kental
dengan tradisi lama. Perayaan Sekaten dalam memperingati Maulid Nabi merupakan salah satu contoh bagaimana
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Sultan Agung memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi Jawa. Hal demikian juga terjadi di
beberapa kesultanan lain seperti di sejumlah keraton di Kesultanan Cirebon hingga sekarang.

PUNCAK MODERASI: PENERIMAAN UMAT ISLAM TERHADAP PANCASILA
Praktik moderasi Islam di masa awal kemerdekaan bisa ditelusuri dari sidang-sidang BPUPKI tahun 1945. Sejumlah
tokoh Islam pada mulanya menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kubu nasionalis memilih bentuk
negara sekuler. Diskusi yang panjang ini kemudian mengambil jalan tengah sebagai sikap kompromi dengan
menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang memiliki arti bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama
sekaligus bukan negara sekuler. Negara Pancasila merupakan negara modern yang tetap menjunjung tinggi agama.
P a n c a s i l a b u k a n l a h a g a m a b a r u b u k a n l a h a j a r a n y a n g s a m a s e k a l i b a r u . Esensi dan
fungsinya juga berbeda. Pancasila merupakan falsafah yang dihasilkan dari eksplorasi daya pikir manusia yang tidak
bisa dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Ia bersifat “ijtihadi” dan profan. Sementara agama
bersumber dari wahyu, suci dan bersifat sakral. Mengenai hal ini Saifudin Zuhri, Menteri Agama Republik Indonesia
periode 1962-1967 (1981: 54) mengatakan:
Pancasila dan agama memang berbeda secara esensi dan fungsinya kendati tidak bermusuhan secara antagonistik.
Pancasila adalah falsafah (hasil penggalian dan eksplorasi daya pikir manusia menggunakan kecermatan bernalarnya),
adapun agama adalah wahyu ilahi (yang bersih dari campur tangan apapun dari manusia). Dalam hubungannya dengan
cita-cita kenegaraan Indonesia merdeka, pancasila adalah “political philosophy” untuk menjawab masalah-masalah
duniawi bangsa Indonesia dalam arti kenegaraan.
Dalam catatan sejarah terekam proses perumusan Pancasila yang disusun oleh sejumlah pendiri bangsa (the
founding fathers). Perdebatan di antara mereka terbilang cukup keras. Tokoh-tokoh perwakilan dari berbagai latar
belakang mazhab agama, agama dan anekaragam suku mewakili berbagai kelompok. Perwakilan dari kelompok
Islam dan Nasionalis saling beradu argumen dalam menawarkan gagasannya merumuskan dasar negara.
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Tercatat sejumlah tokoh Islam yang menjadi penengah dari perdebatan tersebut seperti KH. Wahid Hasyim
perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi salah satu tokoh kunci yang menjelaskan secara baik dalam
perspektif teologis maupun filosofis bagi rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno. Mohammad Hatta yang
menyampaikan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur menjelaskan keberatan mereka akan memisahkan diri
bila sila pertama yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
tidak diubah esensinya. Ki Bagus Hadikusumo salah satu tokoh Islam yang merupakan perwakilan Muhammadiyah
yang menjadi penentu kompromi Piagam Jakarta hingga melahirkan Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha
Esa".
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