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Kata Pengantar
Ketua LP2M
UIN Raden Mas Said
Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT
atas terselesaikannya buku ini. Berkat nikmat, taufik, inayah dan
hidayah-Nya sehingga para penulis, tim penggagas, dan tim editor
dapat menyelesaikan buku semenjak persiapannya, pengumpulan
naskah, editing naskah dan sampai pada penerbitan naskah dalam
buku ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.
Buku ini semula digagas oleh sekretaris Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), bapak Fathan, M.SI,
yang sekaligus koordinator bagian humas panitia AICIS Tahun
2021 yang dilaksanakan di UIN Raden Mas Said Surakarta.
Gagasan tersebut adalah dalam rangka menyemarakkan
pelaksanaan AICIS dengan mengumpulkan naskah-naskah yang
dapat dipublikasikan. Strategi pengumpulan naskahnya adalah
diadakan lomba penulisan esai dengan tema “Moderasi Beragama
dan Reaktualisasi Fikih” sesuai dengan tema AICIS Tahun 2021
yaitu “Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh
Reactualization and Public Policy”. Lomba penulisan esai ini
mendapatkan respons yang luar biasa dari kalangan akademisi dan
para peneliti. Dari sekian banyak naskah yang masuk akhirnya
terdapar 20 artikel yang dipublikasikan dalam buku ini.
Diskusi dan dialektika kajian keislaman dalam buku ini
membedah berbagai perspektif terkait dengan moderasi beragama
dan reaktualisasi fikih dalam pengertian yang luas. Kajian moderasi
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beragama dibedah mulai dari studi kasus local wisdom pondok
pesantren sebagai fondasi dalam membangun moderasi beragama,
tentang fikih kebhinnekaan, moderasi beragama ditinjau dari
perspektif fikih dan teologi, sampai pengalaman-pengalaman
terbaik penerapan moderasi di lembaga pendidikan, wisata halal,
penerapan moderasi di lembaga-lembaga pemerintahan dan
sebagainya. Kajian tentang reaktualisasi fikih dilakukan dengan
membedah kitab-kitab fikih yang dikaitkan dengan tema-tema
moderasi beragama atau Islam wasatiyah, kajian maqashid al-syariah,
serta kajian-kajian lainnya mencoba mengaitkan dengan
perkembangan dunia baru yang diwarnai dengan perkembangkan
media sosial.
Tentu saja, tema-tema yang ditampilkan dalam buku ini
adalah tema-tema yang penting, akademik, aktual dan solutif.
Penyajian tulisan dalam buku ini dikemas dengan segar dan ringan
dalam bentuk esai dengan harapan para pembaca bisa menikmati
diskusi dan kajian buku dengan mudah. Isi dari buku ini tentu saja
akan memberikan kontribusi untuk memahami bagaimana
reaktualisasi fikih harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat
yang sedang mengalami perubahan yang cepat, terutama adalah
untuk membangun peradaban manusia yang moderat untuk
menciptakan keseimbangan dan kedamaian.
Kami mengucapkan memberikan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada para penulis yang ikut memberi
kontribusi naskah yang luar biasa dalam buku ini. Begitu juga, kami
juga mengucapkan terima kasih kepada para editor yang sudah
berusaha tanpa lelah untuk dapat menyajikan buku sehingga bisa
dinikmati oleh khalayak intelektual di Indonesia. Semoga seluruh
jerih payah yang sudah dilakukan oleh para penulis dan para editor
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mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT,
amiin.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN
Raden Mas Said Surakarta, bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.
M.Pd dan seluruh pimpinan, khususnya kepada pimpinan di LP2M
UIN Surakarta yang telah memberikan dukungan dan motivasi
dalam bentuk anggaran, fasilitas dan juga saran-saran konstruktif
sehingga buku ini bisa diterbitkan. Terima kasih juga kepada semua
pihak yang telah ikut membantu penerbitan buku ini.
Terakhir, kepada para pembaca selamat membaca sajiansajian penting dan menarik dalam buku ini, semoga buku ini
memberi inspirasi dan menambah wawasan dalam memahami
berbagai persoalan yang berkembang terkait dengan moderasi
beragama. Selamat membaca!!!

Sukoharjo, Oktober 2021
Ketua

LP2M UIN Raden Mas Said
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Prolog:
Urgensi Teologi Moderasi
dalam Menyikapi Pandemi
Oleh: Zainul Abas

Fenomena pandemi covid-19 merupakan fenomena global
yang menimpa semua bangsa dan negara. Pandemi ini tidak
mengenal SARA; suku, agama, ras dan golongan atau kelompok.
Pandemi juga tidak mengenal negara maju, berkembang maupun
negara miskin. Ia tidak mengenal pejabat atau rakyat. Bahkan juga
tidak mengenal pemeluk agama tertentu, juga tidak mengenal
pemimpin agama apapun.
Selama masa pandemi, semua pemeluk agama sebagai bagian
dari umat manusia merasakan cobaan dan ujian ini. Pada awal-awal
berkembangnya Covid-19, terdapat perdebatan di kalangan para
agamawan, yakni bagaimana kita menyikapi perkembangan
penyakit tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh manusia?
Saya melihat bahwa penyikapan terhadap pandemi covid-19
ini terdapat tiga pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan
yang menyatakan bahwa semua yang sudah terjadi dan yang akan
terjadi ini merupakan kehendak dan takdir dari Tuhan. Hidup-mati,
sehat-sakit, kaya-miskin dan lain sebagainya semuanya sudah
ditentukan oleh Tuhan. Masih dalam pandangan ini, manusia tidak
memiliki daya dan kemampuan untuk melakukan perubahan atau
usaha. Pandangan ini tentu tidak membedakan antara hal-hal yang
baik ataupun hal-hal yang buruk, semuanya atas kehendak Tuhan
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dan manusia tinggal menerima saja. Manusia tidak bisa mengelak
apapun yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pandemi covid-19 yang
merenggut nyawa ribuan orang di seluruh dunia adalah takdir
Tuhan dan begitu juga orang-orang yang akan menjadi korban,
begitu kira-kira konstruksinya.
Dalam konteks pandemi covid-19, pandangan tersebut
kemudian memberikan konsekuensi bahwa seakan-akan tidak
perlu berusaha untuk mencegah atau menghindari penyebaran
penyakit ini. Ironisnya dalam banyak kasus ada sebagian orang
semacam meremehkan dan menentang penyebaran ini dengan
nada tertawa sinis dan bahkan merasa sebagai orang yang paling
dekat kepada Tuhan sehingga tidak perlu berusaha. Akibatnya,
mereka tidak memperhatikan himbauan-himbauan atau instruksiinstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau mungkin oleh
tokoh-tokoh agama yang lain. Mereka bahkan menunjukkan satu
perilaku yang bertolak belakang dengan apa yang dikawatirkan oleh
pemerintah dengan tetap mengadakan kegiatan yang melibatkan
kerumunan orang dengan alasan bahwa masalah sehat dan sakit itu
sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka bersikap anti sains, anti
ilmu pengetahuan, artinya tidak percaya dengan temuan-temuan
ilmiah yang dihasilkan oleh para ahli.
Pandangan kedua adalah pandangan yang menyatakan
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia
merupakan akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.
Manusia merupakan pangkal segala sesuatu yang terjadi dalam
semua perbuatannya. Apa yang sudah terjadi sekarang ini adalah
akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Menurut mereka,
Tuhan tidak mungkin melakukan kedhaliman kepada manusia
dengan menurunkan wabah atau penyakit yang menyiksa sebagian
besar manusia. Mereka kemudian mencari tahu apa saja yang
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menjadi penyebab dari terjadinya wabah ini. Mereka juga mencari
tahu apa yang bisa menjadi penyembuh atau obat sehingga bisa
menyelesaikan atau menghilangkan wabah ini. Mereka meyakini
bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan sepenuhnya adalah
manusia. Kalau manusia tidak mau berusaha untuk mencegahnya,
maka wabah ini tentu akan meluas dan membawa korban yang
sangat besar. Mereka meyakini kausalitas dalam setiap peristiwa.
Mereka juga meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah bagian
sunnatullah sebagai konsekuensi dari kausalitas tersebut. Mereka
menempatkan sains dan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya
jawaban untuk menyelesaikan persoalan manusia.
Kedua pandangan di atas mengarah kepada pemahaman
yang sama-sama ekstrem. Pandangan pertama adalah ekstrem
kepada hanya memasrahkan nasib kepada Tuhan sehingga
menafikan upaya yang sifatnya ikhtiari manusia. Pandangan kedua
adalah ekstrem kepada manusia sehingga menafikan kekuasaan dan
kehendak Tuhan. Dalam konteks memahami fenomena covid-19
ini pandangan pertama sangat berbahaya karena berakibat akan
mengarahkan orang menunggu apapun nasib (takdir) yang akan
menimpa dirinya. Bahkan jika tidak berhati-hati bisa menyalahkan
Tuhan dengan adanya wabah ini. Mereka juga memandang
penjelasan-penjelasan ahli kesehatan dan ikhtiar pemerintah untuk
mengatur situasi dipandang tidak penting, karena yang penting
adalah takdir Tuhan. Begitu juga pandangan yang kedua juga
berbahaya karena ikhtiar keilmuan yang dilakukan oleh para ahli
tanpa mengaitkan dengan perlunya manusia berdoa dan memohon
takdir yang baik dari Allah SWT juga bisa mengakibatkan keimanan
seseorang jauh dari Tuhan.
Selanjutnya pandangan ketiga adalah pandangan yang
moderat. Pandangan yang moderat adalah pandangan yang
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memadukan antara bahwa semua ini adalah kehendak dari Tuhan
dan sekaligus memerlukan adanya ikhtiar dari manusia atau
sebaliknya bahwa semua ini perlu ikhtiar manusia dan selanjutnya
dipasrahkan kepada Tuhan. Secara teologis manusia tidak boleh
melupakan atau menafikan kekuasaan Tuhan tetapi manusia juga
tidak boleh sepenuhnya memasrahkan diri tanpa melakukan usahausaha. Ikhtiar harus tetap dilakukan. Inilah, kalau dalam sejarah
Islam Islam, adalah teologi yang dikembangkan oleh Ahlussunnah
Wal Jamaah, Asy’ariyah dan Maturidiyah. Teologi Ahlussunnah
adalah teologi moderasi antara pandangan ekstrem Jabariyah yaitu
pandangan yang menyerahkan semuanya kepada Allah SWT serta
menunggu nasib apapun yang ditentukan-Nya, dan pandangan
ekstrem Qodariyah yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada
manusia tanpa adanya kepasrahan dengan doa kepada Allah SWT.
Teologi moderasi dalam menyikapi covid-19 ini adalah
penggabungan dua hal. Pertama adalah kepasrahan kepada
ketentuan Allah SWT yang diwujudkan dalam bentuk sabar dan
ikhlas dalam menghadapi ujian ini, serta khouf dan roja’ kepada
Allah SWT dengan memperbanyak dzikir, doa dan taqarrub
kepada-Nya. Kedua adalah meningkatkan ikhtiar untuk
menyelesaikan pandemi ini dengan mengembangkan kajian-kajian
ilmiah, riset dan usaha-usaha lain berdasarkan akal fikir manusia
yang diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terkait dengan pandemi covid-19 ini, apa yang dilakukan
oleh pemerintah (termasuk ahli-ahli kesehatan) sebenarnya
merupakan bentuk ikhtiar dalam kapasitasnya sebagai khalifah di
muka bumi. Manusia sebagai khalifah adalah orang yang diberi
kewenangan untuk mengatur dan mengelola alam semesta ini.
Bekal manusia menjadi khalifah adalah diberikannya karunia akal
pikiran untuk menyelesaikan segala persoalan. Pemerintah tentu
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sudah bertindak dengan akal pikirannya sesuai dengan hal-hal yang
bersifat ilmiah. Penggunaan cara-cara ilmiah, akademik dan
rasional merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan
pemerintah, karena kalau tidak ilmiah maka pemerintah akan
disalahkan. Pemerintah tentu tidak boleh begitu saja mengatakan
bahwa semuanya ini adalah karena kehendak Tuhan. Hal ini
dikarenakan pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan
dan mencari cara untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan
menggunakan akal pikiran atau dengan menggunakan cara-cara
ilmiah dengan menggunakan metode akademik yang terukur, yang
rasional, yang empiris sehingga bisa dipahami oleh banyak orang.
Sementara itu, porsi dari para agamawan (ulama) memang
harus terus menerus memberikan kekuatan batin, kekuatan rohani,
kekuatan spiritual atau kekuatan teologis bagi umat manusia dalam
menghadapi bencana ini. Dalam menghadapi wabah ini, tugas para
agamawan adalah memberikan kekuatan kepada umat untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdzikir, melakukan halhal yang taqarrub ilallah dan lain sebagainya. Hal itu memang tugas
pokok para ulama. Tugas para ulama adalah menguatkan rohani
umat untuk senantiasa kuat bersabar dan tabah dalam menghadapi
wabah ini.
Tugas para ulama tentu tidak boleh menafikan tugas pemerintah.
Begitu juga sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menafikan
peran para ulama. Karena itu, dalam menghadapi covid-19 adanya
sinergi antara ulama dan umara merupakan suatu keharusan. Ulama
dan umaro (pemerintah) harus senantiasa menyamakan persepsi
dalam menghadapi persoalan ini, yaitu bagaimana mencari solusi
untuk penyelesaian masalah ini. Tugas masing-masing tidak boleh
dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Apa yang sudah
dilakukan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, pimpinan Kristen,
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Katholik, Hindu dan Budha dengan mengeluarkan fatwa-fatwa
keagamaan merupakan bentuk kontribusi sangat besar bagi rakyat
Indonesia. Dengan seruan-seruan, misalnya untuk membatasi
berbagai kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah adalah
bentuk kontribusi dan sekaligus pengorbanan umat beragama demi
mewujudkan kesehatan dan kemaslahatan di masyarakat.***
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Moderasi Beragama: Merawat
dan Memperkuat Ideologi
Bangsa
Oleh: M. Agus Wahyudi, S.Ag., M.Psi.7

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang rawan terhadap
konflik. Banyaknya perbedaan justru menjadikan Indonesia kaya
akan budaya, agama, suku, bahasa, adat, dan falsafah hidup.
Mudofir dalam Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia,
kemajemukan bangsa Indonesia dapat menjadi bahan baku
persatuan, tapi juga dapat menjadi bahan baku perpecahan
(Suharto, et all, 2019). Keragaman dapat menjadi instrumen
integrasi bangsa untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam
suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Namun,
keberagaman juga dapat memicu adanya disintegrasi bangsa yang
rawan memunculkan konflik dan perpecahan bangsa dengan
komponen-komponen yang ada di dalamnya.
Dengan melihat sejarah dinamika konflik dan harmoni,
sampai terbentuknya negara Indonesia, kita sebagai manusia
Indonesia patut merawat dan membangunnya dengan
mencurahkan seluruh isi pikiran dan tindakan. Integrasi antara
budaya, agama, suku, bahasa, dan adat harus diperankan sebagai
instrumen pemersatu di bawah empat pilar bangsa, yakni:
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan
7
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Republik Indonesia, dan Bhineka Tungga Eka. Empat pilar
tersebut harus ditanamkan dalam jiwa, pikiran, dan tindakan
manusia Indonesia demi terwujudnya bangsa Indonesia kuat,
tangguh, dan harmonis.
Geneologi Sejarah dan Gerakan Islam di Indonesia
Terdapat rentetan sejarah yang dapat ditelusuri bagaimana
Islam berproses dan berkembang di Indonesia sampai saat ini yang
tiada henti. Berawal dari wilayah yang dahulu dikenal dengan
sebutan Dwipantara, Nuswantara, Nusantara, lalu menjadi wilayah
Asia Tenggara yang kemudian sebagian besar wilayah tersebut
menjadi Indonesia, seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan
data demografis yang dilansir kemenag.go.id (11/06/2020),
penduduk muslim di Indonesia saat ini mencapai 229,62 juta jiwa
atau sekitar 87,2% dari total populasi jiwa di Indonesia berjumlah
269,6 juta jiwa dan menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat
muslim di dunia.
Penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara yang meliputi
Indonesia, sejarawan mengungkapkan, penyebaran dan
perkembangan Islam Indonesia dilakukan melalui cara adaptif,
kompromis, dan damai, sehingga Islam dapat diterima penduduk
setempat dan berkembang luas sampai saat ini (Azra, 2004). Islam
di Indonesia bukan bekas jajahan kekuasaan kekhalifaan Islam
pada zaman dahulu. Justru wilayah Indonesia dahulu merupakan
wilayah kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Melihat kondisi
tersebut, melalui kejeliannya para ulama tasawuf (sufi) secara masif
memanfaatkan tradisi budaya sebagai media dakwah sehingga
memberikan wajah Islam di Indonesia yang adaptif, santun, dan
moderat, sebagai bentuk manifestasi dari Islam itu sendiri, yakni
Islam Rahmatan lil ‘Alamin.
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Islam Rahmatan lil ‘Alamin merupakan gagasan yang hadir di
tengah menguatnya kontestasi wacana dan aksi gerakan Islam di
Indonesia. Gagasan ini muncul atas respons ulama dan
cendekiawan muslim di Indonesia yang melihat adanya doktrin
takfiri yaitu mengkafirkan orang Islam yang tidak sepaham dengan
kelompok Islam yang lain. Pemahaman semacam ini akan rentan
memunculkan terhadap konflik dan perpecahan, bahkan
pertumpahan darah antar-umat beragama.
Sangat disayangkan, jika terdapat kelompok Islam terlalu
mudah mengkafirkan orang atau institusi hanya karena berbeda
pandangan dalam persoalan akidah dan fikih. Padahal, Al-Qur’an
telah mengajarkan kepada kita supaya tidak gegabah menghukumi
orang lain kafir. Sebagaimana Allah berfirman: “Dan janganlah kamu
mengatakan kepada orang yang mengatakan ‘salam’ kepadamu: Kamu
bukan seorang yang beriman’ (lalu kamu membunuhnya)” (QS. an-Nisa:
94). Persoalan mengkafirkan dan dikafirkan akan berdampak
panjang, sebagaimana Rasulullah bersabda: “Jika ada seseorang yang
melemparkan tuduhan fasiq dan kafir kepada orang lain, dan ternyata
tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya”
(HR. al-Bukhari dan Abu Dzar).
Ibnu Hajar menegaskan, sebagai umat Islam, tidak sepatutnya
mengatakan fasiq atau kafir kepada orang lain kecuali untuk
memberikan pelajaran atau nasihat. Betapa pun, kita harus
menggunakan cara yang halus, lemah dan lembut, bukan dengan
kekerasan. Aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam,
seperti bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar (28/03/2021)
dan serangan terhadap Mabes Polri (31/03/2021) dan kasus-kasus
sebelumnya terkait radikalisme beragama.
Kasus-kasus di atas jelas bukan cerminan dari ajaran agama
Islam. Perlu adanya penanganan ekstra, gerakan-gerakan
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radikalisme agama dan lawannya, perlu dibersihkan dari rumah
kita, Indonesia. Rasa cinta terhadap tanah air perlu ditingkatkan.
Integrasi antara negara dengan penafsiran agama secara
kontekstual yang mempertimbangkan kondisi sebuah negara dapat
dijadikan media untuk menjaga integritas dan masa depan bangsa
Indonesia.
Kementerian Agama Republik Indonesia dalam merespons
adanya aksi-aksi kekerasan dan radikalisme beragama, pada tahun
2019 telah menetapkan sebagai tahun “Moderasi Beragama”.
Moderasi beragama merupakan sebuah upaya membawa
masyarakat agar memiliki pemahaman agama yang moderat dan
mengedepankan sikap toleransi (Suharto, et all, 2019). Arti
moderat dalam moderasi beragama adalah adanya keseimbangan
antara agama dan negara, ruh dan jasad, akal dan naql (teks agama),
individu dan masyarakat, ilmu dan iman.
Sedangkan toleransi dalam moderasi beragama diartikan
sebagai sikap beragama yang tidak memaksakan kehendak pada
pihak lain atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Islam
sebagai agama yang mayoritas pemeluknya di Indonesia sudah
sepatutnya menampilkan keberagaman dan
keramahan.
Sebagaimana khittah Islam yang berasaskan kasih-sayang dan cintadamai.
Moderasi Beragama Manifestasi al-Wasathiyah
John L. Esposito dan Masdar Hilmy menjelaskan, kata
“moderasi” sendiri berasal dari bahasa latin “moderatio” yang
memiliki arti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak
kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi
dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan
penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation
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sering digunakan dalam artian average (rata-rata), core (inti), standart
(baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Sedangkan dalam bahasa
Arab, moderasi dikenal dengan kata wasathiyah, yang memiliki
padanan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun
(berimbang).
Quraisy Shihab membuat formula mengenai moderasi
beragama dalam Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi
Beragama, hakikat moderasi adalah menyeimbangkan segala
persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai
upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan
petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami (Shihab,
2019). Azyumardi Azra dalam Relevansi Islam Wasathiyah: Dari
Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasikan Kesalehan, aktualisasi
Islam wasathiyah di Indonesia harus bergerak pada realitas empiris
historis, sosiologis, dan kultural, bukan hanya sekedar pada ranah
dogmatis (Azra, 2020).
Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sikap
moderat atau tengah-tengah (wasathiyah) dalam beragama yang
penerapannya perlu pengetahuan ajaran agama dan melihat kondisi
sosio-kultur pada suatu daerah. Sehingga sangat memungkinkan,
adanya pemaknaan yang berbeda mengenai meoderasi beragama di
Indonesia dengan tempat atau negara lain. Wasathiyah berasal dari
kata wasath yang memiliki makna adil, tengah, seimbang, dan
mengandung makna baik. Ibnu Katsir, kata wasath merupakan sifat
terpuji yang memiliki dua sisi (ujung) yang tercela.
Wasathiyah merupakan dasar terbentuknya konsepsi moderasi
beragama di Indonesia, sebagai wujud dalam merawat bangsa
dengan mengintegrasikan komponen-komponen (agama, budaya,
ras, suku, bahasa) demi terciptanya harmoni suatu bangsa.
Moderasi beragama dapat dikatakan sebagai sikap agama Islam
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yang penuh kasih sayang terhadap seluruh alam (yang disebut Islam
rahmatan lil ‘alamin). Selain itu, konsep moderasi beragama secara
eksplisit merupakan bentuk pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dan
pilar kebangsaan yang lain.
Islam Rahmatan lil ‘Alamin dan Moderasi Beragama
Secara bahasa kata Islam berasal dari kata salama atau salima
yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan.
Muhammad Tahir-ul-Qadri, dalam Fatwa tentang Terorisme dan Bom
Bunuh Diri, Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian.
Dan sebagai agama, Islam adalah manifestasi damai itu sendiri.
Islam mendorong manusia untuk menciptakan hidup
proporsional, damai, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi,
sabar, dan menahan marah (Qadri, 2014).
Islam rahmatan lil ‘alamin berasal dari dua kata rahmat yang
berarti kasih sayang, dan lil ’alamin yang berarti seluruh alam. Dapat
dikatakan gagasan Islam rahmatan lil ‘alamin masih bersifat abstrak.
Nur Syam mengatakan bahwa gagasan Islam rahmatan lil ’alamin
mengembangkan pola hubungan antar-manusia yang pluralis,
humanis, dialogis dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan
dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang (Syam, 2009).
Pluralis, tanpa memandang budaya, suku, bahasa, agama, dan ras.
Humanis, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dialogis,
menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah secara baik dan
akomodatif. Toleran, memberi kesempatan kepada yang lain
terhadap apa yang menjadi keyakinannya, dengan penuh rasa
damai.
Islam rahmatan lil ‘alamin dan moderasi beragama merupakan
ijtihad para ulama dan cendikiawan Indonesia untuk mewujudkan
manusia Indonesia agar merdeka atas apa yang menjadi pedoman,
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keyakinan, dan haknya. Islam sebagai agama berasaskan cinta
memiliki peran sentral untuk menggaungkan nilai-nilai moderasi
(wasthiyah) dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan
radikalisasi dan liberaslisasi agama. Terlebih dewasa ini, ketika
aneka ide telah masuk ke rumah kita Indonesia dan aneka
kelompok ekstrem atau lawannya telah menampakkan wajahnya
yang disertai dengan dalil-dalil agama yang penafsirannya sangat
jauh dari hakikat Islam.
Semua pihak sepakat pentingnya moderasi untuk menciptakan
umat beragama yang damai tanpa membenturkan antara landasan
filosofis suatu negara dengan ajaran-ajaran agama. Menjadi
manusia yang taat kepada Tuhan, tidak perlu sikap radikal dalam
beragama, untuk menjadi warga negara yang baik, tidak perlu sikap
liberal. Di dalam Islam kita menemukan sikap washatiyah (moderat)
dan Islam rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang bagi seluruh alam), di
dalam empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tungga Ika, juga terdapat ajaran luhur yang
menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.
Komponen-komponen yang ada di dalam sebuah negara dan
agama telah melahirkan sintesis yang dapat merawat integritas atas
keduanya. Moderasi beragama menjadi salah satu sintesa dari
integrasi agama Islam dan negara dalam upaya mewujudkan
keharmonisan sebuah bangsa. Dengan demikian, tidak ada alasan
bagi manusia Indonesia untuk tidak beragama dan bernegara
dengan cara moderat dan damai. Sikap-sikap moderasi beragama
perlu digalakkan dan dibumikan di seluruh elemen masyarakat,
ditanamkan pada pendidikan usia dini sampai di perguruan tinggi.
Hal tersebut menjadi bentuk bagaimana kita merawat dan
memperkuat integritas suatu bangsa.
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