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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sudah hampir sampai di penghujung tahun 2019, Kantor Wilayah
Kementerian Agama menjalani roda organisasinya, perubahan demi
perubahan terus dilakukan seiring dengan perkembangan waktu,
maka kami sejahtera akan terus menjadi saksi sejarah dalam
mengawal, mencatat dan mempublikasikan perubahan itusendiri.
Kami sejahtera akan terus menjadi bagian dari penggerak perubahan
itu sendiri.
Dalam pembuktian kontribusi itu tentu sejahtera banyak
menemukan tantangan dan hambatan, namun itu semua menjadi
pendewasaan bagi sejahtera, ketersediaan SDM yang memiliki
konsen terhadap publikasi melalui media mainstream masih
menjadi kendala mendasar, dukungan dari semua komponen untuk
menjadikan majalah ini sebagai media membangun komunikasi juga
masih dirasa rendah, apresiasi terhadap karya yang terpublikasi
juga dirasa masih menjadi bagian yang terus harus diperhatikan
kita bersama.
Satu persatu persoalan itu oleh tim Sejahtera terus dievaluasi
sebagian bahan penyempurnaan di tahun mendatang. Karena tim
sejahtera sangat menyadari kebutuhan akan publikasi dan media
penampung ide gagasan harus lah terus tersedia dan harus mampu
memberikan jawaban atas persoalan publik serta ekspektasi
masyarakat.
Tak lupa marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur
kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi
kesehatan dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita masih
diberi kesempatan untuk mengabdikan diri kita pada Kementerian
Agama yang kita cintai ini.
Majalah sejahtera di terbitan edisi keempat ini mengangkat tema
utama dan khusus terkait Penguatan Deradikalisasi Agama, mengapa
ini menjadi sangat penting untuk diangkat dan kami suguhkan
kepada para pembaca karena Sejahtera memiliki tanggung jawab
moral untuk ikut berkontribusi menyampaikan pesan agama yang
sejuk, yang damai penuh toleransi dengan tanpa mengkerdilkan
yang lain sebagai penterjemahan konsep besar kementerian agama
yaitu moderasi beragama.

Penerbit: Subbag Informasi & Humas Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah

Pembaca yang berbahagia, Kekurangan pasti ada di sana sini
masukan dari semua pembaca untuk peningkatan kesempurnaan
majalah ini sangat kami harapkan, karena kami menyadari masih
banyak kekurangan dalam terbitan kali ini. Kami segenap redaksi
majalah “Sejahtera” tak lupa mengucapkan terima kasih atas segala
bantuan dari semua fihak dalam penerbitan majalah edisi ini, dan
akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah
memberikan petunjuk kepada kita semua Amin.(Af)

Alamat Redaksi: Jalan Sisingamangaraja No 5 Semarang 50232, Telp: 024-8412547, 8412548, 8412552 Fax. 0248315418, EMAIL: sejahtera_jateng@kemenag.go.id

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Penanggung Jawab: Afief Mundzir; Redaktur: Budiawan,
Suripah, Gentur R. Indriadi, Rizky Antasari, SigitOemar, Noor
Adi, Linda; Editor: Muhammad Saronji, Feni Novianti; Design
Grafis: Muh. Khoirulloh; Sekretariat: Imam Riyadi

Redaksi SEJAHTERA menerima sumbangan dalam bentuk tulisan, foto
ilustrasi dan lainnya yang sesuai dengan misi Majalah SEJAHTERA.
Ketikan 1,5 spasi maks 2 hal kuarto, disertai identitas resmi penulis.
Redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi substansinya.
Demi perbaikan penerbitan, redaksi mengharapkan kritik dan saran dari
para pembaca.
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Pembinaan

Moderasi dan

Deradikalisasi

Agama
- Drs. H. Ahyani, M.Si. -

Saat ini agama Islam sedang dipandang sebagai agama yang kurang
menghargai kraetifitas atau mengekang kebebasan. Masih ada perilaku
dari umat islam yang menciptakan intoleransi sehingga memicu munculnya
konflik antar umat beragama bahkan intern umat beragama yang mengakibatkan
rusaknya sendi-sendi kehidupan yang damai dan tentram. Berbicara tentang
kebebasan berarti tidak lepas dari istilah yang sedang popular dengan Istilah HAM
yang dalam bahsa arab diistilahkan “Huqqul al Insani.“ Islam memberikan perlindungan
pada setiap keyakinan dan memberi kebebasan berpendapat dan mengedepankan
toleransi, Selama kebebasan tersebut tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah ditetapkan
syari’at islam.
Konsep Moderasi beragama yang disampaikan mantan Menteri Agama, bapak Luqman
Hakim Saifuddin menjadi solusi alternatif dalam pengamalan praktik keberagamaan di Indonesia
yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, konflik komunal antar umat beragama bahkan intern
umat beragama saat ini begitu gampang muncul ke permukaan.
Isu radikalisme yang mengatasnamakan agama menjadi persoalan bangsa kita saat
ini, munculnya kelompok yang mengamalkan ajaran agama yang eksklusif memantik
munculnya sikap intoleransi dalam segala hal sehingga bisa mengarah pemikiran dan
perilaku radikalisme bagi pemeluk agama, keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan
karena akan mengganggu stabilitas negara tercinta.
Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung
jawab yang besar untuk bagaimana mampu memberikan pemahaman praktik
keberagamaan yang moderat penuh toleransi dan kedamaian, upaya kontra
radikalisme atau deradikalisasi agama menjadi prasarat dasar yang harus
didengungkan kembali menjadi semangat bersama.
Memaksimalkan potensi yang dimiliki Kementerian Agama sebagai langkah konkrit
gerakan deradikalisasi menjadi keniscayaan saat ini, kekuatan penyuluh agama, guruguru di madrasah formal maupun informal, tokoh agama dan masyarakat harus betul
didorong dan dimanfaatkan sebagai pilar gerakan deradikalisasi tersebut, sinergitas yang
baik antar semua elemen juga harus dijaga, menghilangkan ego sektoral antar elemen tadi juga
akan semakin mempercepat langkah deradikalisasi agama.
Karenanya kita sebagai umat beragama yang baik, harus bersungguh-sungguh dalam rangka
mengamalkan ajaran agama yang sejuk, agama yang moderat, agama yang dinamis, agama yang
damai, agama yang toleran dan agama yang selalu menjunjung nilai-nilai kemanusian dan peradaban,
mari bersama saling merapatkan barisan antara masyarakat dan pemerintah khususnya ASN di
Kementerian Agama untuk bisa menampilkan diri kita sebagai pionir perubahan dan gerakan deradikalisasi
agama dengan konsep moderasi beragama.
Sukses untuk kita semua, keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. (Af)
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Laporan UTAMA

* DAMBAKAN KEDAMAIAN: Aksi ibu-ibu lintas agama (Islam, Kristen, Hindu) yang mendambakan kedamaian.

“

DERADIKALISASI

Menuju Hidup Moderat

Salah satu program Pemerintahan Presiden R.I. Joko Widodo
- K.H. Ma’ruf Amin sekarang adalah memerangi radikalisme. Gerakan
radikal, apalagi yang terkait dengan upaya penggantian ideologi negara,
eksesnya pasti sangat mengerikan. Setidaknya, radikalisme sebagaimana
yang dilakukan oleh sekelompok orang selama ini terbukti membuat
gaduh dan menimbulkan kengerian.
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M

emang, target gerakan radikal yang mereka lakukan adalah minimal
menabar ketakutan, kekacauan, dan kengerian di mana-mana. Tergat
puncaknya adalah mengganti ideologi negara seperti yang mereka
inginkan.

Kalau kita tengok ke kebelakang, betapa Gerakan S/30 PKI telah menimbulkan
kengerian yang luar biasa. Sejumlah jenderal tidak berdosa disiksa dan dibunuh
secara biadab. Waktu itu sejumlah santri dan kiai pun menjadi korban keganasan
PKI.
Kemudian, bom di Surabaya yang diledakkan oleh satu keluarga. Sejumlah
korban jiwa pun melayang. Yang tidak habis mengerti, anak kecil pun diajak orang
tuanya untuk bunuh diri dengan bom yang dibawa orang tuanya. Terakhir, bom
di markas kepolisian di Medan Sumatera Utama juga diledakkan oleh kelompok
atau gerakan radikal. Selain contoh-tontoh tersebut, masih banyak kejadian
memilukan yang terjadi di negeri ini, yang dilakukan oleh gerakan radikal.
Atas dasar fakta-fakta tersebut, sehingga sangat masuk akal dan perlu kita
dukung bersama upaya Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin
dalam upaya memberantas dan menangkal gerakan radikal. Dan, salah satu upaya
untuk meminimalisasi gerakan radikal adalah dengan program deradikalisasi.
Secara khusus program ini dibawah koordinasi BNPT, suatu badan nasional yang
dibentuk khusus untuk menanggulangi terorisme.
Menag menyampaikan kesepemahamannya dengan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai definisi radikalisme. Dia
mengatakan radikalisme diartikan sebuah pandangan yang mendambakan
perubahan secara total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan
nilai-nilai yang ada secara drastis melalui aksi-aksi teror dan kekerasan.
Dia kemudian mengungkapkan kriteria-kriteria seseorang atau organisasi dapat
dikatakan radikal. Menag menyampaikan kriteria hal tersebut. Di antaranya,
mereka merasa paling benar dan intoleran, tidak bisa menerima orang lain
yang berbeda identitas dan pendapat. Padahal Allah SWT menegaskan bahwa
ciptaannya dibuat dalam kondisi keberagamaan. ‘’Dalam agama Islam, dalam
Alquran Surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman: Kami jadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal,” katanya.
Deradikalisasi merupakan tindakan preventif kontraterorisme atau stratregi
untuk menetralisasi paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan.
Caranya, dengan melakukan pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan akhir
deradikalisasi adalah mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki
pemahaman radikal ke jalan pemikiran yang lebih moderat. Paham radikal dan
terorisme kenyataannya telah menjadi permasalahan serius bagi Indonesia dan
dunia internasional, karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional
bagi negara. Karena itu, program deradikalisasi sangat dibutuhkan sebagai
formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal dan terorisme.
Terkait dengan program deradikalisasi agar bisa optimal, maka perlu
diperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, program deradikalisasi harus
dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Dengan demikian
tidak ada celah bagi kelompok radikal untuk melakukan aksinya di negeri ini.
Semua pejabat negara, seluruh aparatur sipil negara (ASN), dan seluruh lapisan
masyarakat perlu diberi pamahaman yang sama tentang upaya deradikalisasi.
Dalam konteks ini, sikap tegas pemerintah perlu ditegakkan. Anggaran program
deradikalisasi juga harus signifikan. Dengan demikian, program deradikalisasi
akan dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

* PENGGEREBEKAN: Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 saat menggerebek terduga
teroris.
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Empat Unsur
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjelaskan ada empat unsur radikalisme, yakni mulai sikap
intoleran hingga suka mengafirkan orang lain. “Jadi ada empat unsur radikalisme, yaitu, pertama, intoleran
dengan orang lain yang berbeda, mengingkari fakta sosiologis kebinekaan. Kedua, adanya konsep takfiri,
yang mengafir-kafirkan atau menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya. Ketiga, memaksakan kehendak
dengan berbagai dalil, termasuk dalil agama yang disalahtafsirkan, dan keempat cara-cara kekerasan, baik
verbalistik maupun fisik,” jelas Menag Fachrul Razi saat berkunjung ke Mabes AD Dinas Pembinaan
Mental, Jalan Kesatrian VI, Matraman, Jakarta Timur, baru-baru ini.

* HADIRI RAPAT DPR: Menag RI, Fackrul Rozi menghadiri rapat DPR RI.

Kedua, program deradikalisasi dalam arti luas sebenarnya
juga perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Upaya ini
dimaksudkan agar deradikalisasi bisa menginternalisasi dalam
diri anak. Lebih dari itu, pembentukan karakter cinta tanah air
perlu ditanamkan kepada gerenasi muda sejak usia dini. Dengan
demikian, ke depan anak bangsa ini sudah mempunyai pemahaman
yang baik tentang cinta tanah air, hidup damai, bersika moderat,
bersikap toleran, dan karakter-karakter positif lainnya.
Ketiga, program deradikalisasi yang khusus ditujukah kepada
pelaku teror, dan sedang menjalani hukuman penjara, maka perlu
dilakukan dengan pendekatan persuasif. Karena pada dasarnya
mereka ada tersesat, karena itu perlu dibimbing dan diluruskan,
serta diarahkan ke pemahaman pemikiran moderat dan toleran.
Semua itu memang butuh proses. Dalam kaitan itu, mantan
narapidana teroris, Yudi Zulfachri, menilai program deradikalisasi
yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) belum menyentuh substansi. Yudi yang lulusan IPDN
Jatinangor Sumedang tersebut mengatakan bahwa program
deradikalisasi yang ada hanya berkaitan dengan pemberdayaan
ekonomi, sehingga mantan teroris tersebut hidup mandiri, namun
tidak menyentuh aspek penghapusan ideologi terduga teroris.
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Padahal berdasarkan pengalamannya, aspek ideologi
merupakan yang paling penting dari seorang yang terduga teroris.
Mereka yang sudah berhasil berwiraswasta pun begitu kumpul
dengan teman-teman, bisa jadi teroris lagi.
Menurutnya, bila ingin sukses menyentuh aspek ideologi para
terduga teroris, maka harus melibatkan orang yang dianggap tidak
menjadi musuh dari terduga teroris tersebut. Semua pihak yang
dianggap musuh oleh mantan teroris, tidak akan didengar. ‘’Nggak
akan mempan lah menasehati, walaupun ulama atau kiai hebat
sekali pun. Jadi harus orang yang sama (pemahaman) dengan
mereka, tapi sudah sadar. Dengan tidak dianggap musuh oleh
mereka, maka deradikalisasi bisa masuk dan bisa diterima mereka.
Saya bisa sadar karena yang masuk mendekati saya ustad Ali
Imron,” jelas Yudi dalam sebuah diskusi, belum lama ini.
Apa yang disampaikan oleh mantan terpidana teroris tersebut
hanyalah masukan. Yang pasti, pemerintah telah mempunyai
strategi, pendekatan dan cara yang tepat dan tegas untuk
melaksanakan program deradikalisasi. Dan, program tersebut perlu
didukung oleh semua pihak, demi Indonesia yang damai, tenang,
nyaman dan sejahtera. (Mohammad Saronji)

Laporan KHUSUS

Menjaga Kesucian Agama Dalam Politik

Foto: Istimewa

P

esta demokrasi rakyat kembali akan digelar di sejumlah
kabupaten / kota dan provinsi di Indonesia, ini berarti
rakyat Indonesia akan kembali terlibat menjadi aktor yang
menentukan siapa yang akan menjadi pimpinannya sebagaimana
yang diperankannya dalam pemilu serentak 2019 lalu untuk
memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI, DPD RI
dan pasangan calon presiden-wapres RI.
Hanya saja antara pesta demokrasi pilkada serentak yang akan
digelar pada bulan September 2020 mendatang itu tidak sama persis
dengan pemilu serentak April 2019 lalu. Bedanya dalam pilkada
serentak , tidak semua rakyat harus berbondong-bondong bergerak
untuk memberikan suara dalam bilik Tempat Pemungutan Suara
(TPS), karena pemilihan kepala daerah hanya diselenggarakan di

beberapa dearah saja, seperti di Jawa Tengah hanya 21 kabupaten/
kota yang memiliki agenda pilkada pada tahun 2020.
Sasaran elektabilitasnyapun berbeda, kalau dalam pemilu
serentak April lalu rakyat mencoblos lima kertas suara , kali ini
dalam pilkada hanya satu kertas suara yakni hanya memilih calon
bupati/walikota atau gubernur saja yag diusung parpol , gabungan
parpol atas kontestan perorangan , sehingga pemilik suara tidak lagi
dipusingkan atau direpotkan dengan banyaknya kertas suarayang
harus dicoblos.
Meski lebih sederhana namun hampir dipastikan kontestasi
dalam pesta demokrasi ini akan memunculkan dinamika
mobilisasi dukungan, tarik menarik penfgaruh yang dilakukan
oleh para kontestan bersama dengan pendukungnya dalam upaya
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mendapatkan dukungan suara rakyat. Pertarungan memperebutkan
pengaruh antar kontestanpun tak dapat diuhindari, karena hal ini
menjadi sebuah keniscyaan yang tak dapat dihindari dengan alasan
apapun dalam sebuah pesta demokrasi, pasti semua kontestan
ingin menang dan unggul dalam mendapatkan dukungan dari
pemilik suara yang tak lain adalah rakyat itu sendiri.
Ada berbagai cara untuk menggalang dukungansuara. KPU
sebagai penyelenggara memfasilitaasi panggung politik untuk itu,
melalui agenda kampanye dan soisialiasi yang diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh kontestan untuk menggaet dukungan suara dari
rakyat. Regulasi mengamanatkan kepada siapa saja, tidak boleh
melakukan ampanye hitam, kampoanye negatuf tidak dilarang asal
tidak mengandung fitnah.
Ya, regulasi pastilah dibuat dengan bagus, tetapi dalam
tataran aktualisasi seringkali para pelaku kampanye abai. Dengan
menunggang iklim kebebasan, demokrasi, keterbukaan dan
reformasi yang sedang berjalan situasi dan fakta adanya perbedaan
yang melekat pada diri para kontestan dimobilisasi. Tidak akan
menjadi persoalan dan menjadi tidak akan menjadi bola liar kalau
isu itu terkait dengan tema-tema politik, tetapi kalau perbedaan
itu menyentuh SARA (suku ras dan agama) maka berpotensi
akan memicu kegaduhan dan gejolak sosial politik yang dapat
menggiring muculnya ancaman perpecahan dan permusuhan
berbalut isu SARA.
Terlebih jika isu SARA itu kemudian dikemas dalam konten
atau narasi-narasi ujaran kebencian dan intoleransi maka ancaman
pecahnya aksi pro kontra berbasis isu SARA tinggal tinggal
menunggu waktu saja. Ajaran toleransi, saling menghormati
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perbedan dan saling menyayangi antar sesama anak bangsa meski
sarat dengan berbagai perbedaan yang selama ini menjadi benteng
kerukunan bangsa akan jebol dan runtuh. Kalau ini yang terjadi
sungguh menyakitkan, luka akibat SARA sulit dan membutuhkan
waktu panjang untuk menyembuhkannya.
Banjir Info Intoleransi
Tentu kita semua bisa belajar dari kasus terjadinya perpecahan
antar bangsa di dunia, teraktual adalah runtuhnya ukhuwah
dikawasan timur tengah seperti di Libya, Syira, Irak, Mesir dan
sebagainya. Di kawasan itu luka bangsa yang sangat dalam dan
lebar sulit terobati hingga kini, spirit ukhuwah yang menjadi bagian
dari ajaran agama terabaikan. Sudah jutaan nyawa melayang di
kawasan itu, namun hasilnya? nihil.
Bangsa Indonesia mestinya bisa belajar, tragedi robeknya
keutuhan itu dapat dijadikan kaca benggala agar tragedi itu tidak
menjalar ke Indonesia. Setidaknya peristiwa terdekat, pilkada DKI
Jakarta dan pilpres 2019 bisa dijadikan bahan pelajaran, atas nama
demokrasi ujaran kebencian dan intoleransi dihembus-hembuskan
terus untuk meraih kemenangan. Kontestasi politik ditarik-tarik ke
ranah kontestasi antar agama, ini sangat berbahaya. Berutung sekali
aktor-aktor utama dalam kontestasi demokrasi itu segera sadar dan
bersama-sama memahami untuk apa mereka berdemokrasi di
Indonesia.
Terkait dengan akan digelarnya pesta demokrasi, pilkada serentak
2020 di sebagian besar wilayah RI, Asosiasi Forum Komunikasi
Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia sudah mengeluarkan seruan
kepada para pemuka agama agar sejak sekarang melakukan
pendampingan kepada jamaah atau umatnya bahwa momentum
pilkada serentak adalah agenda konstitusi yang biasa-biasa saja,

“Banjir informasi bernada ujaran kebencian dan intoleransi
hampir pasti akan melubar kemana-mana dan mempengaruhi warga pemilih
maupun yang tidak punya hak pilih melalui alat atau saluran komunikasi yang ada.
Kewajiban pemuka agama harus membantu jemaah agar tidak mudah terpengaruh
dengan isu peyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan politik jangka pendek.”
K.H. Drs. Taslim Syahlan, M.Si.
Wakil Sekjen Asosiasi FKUB se-Indonesia,

Foto: Istimewa

sehingga munculnya berbagai dinamika politik ditanggapi dengan
sikap politik yangf arui.
Narasi-narasi intoleransi yang berbalut agama itu tentu tidak bisa
dihindari di era digital seperti sekarang ini, medsos sebagaimana
yang sudah-sudah hampir pasti akan menjadi pangkalan, semak,
ladang, sawah dan kebun ujaran intoleransi. Harus ada keberanian
untuk menghadapinya dengan memenuhi ranah jagat maya
dengan narasi-narasi kasih sayang, damai dan rukun, agar terjadi
perimbangan dan balancing utuk meyakinkan kepada public bahwa
kebaikan itu masih ada dan dominan.
Satu-satunya jalan dan mau tidak mau gelombang narasi
intolertansi itu harus dihadapi dengan kontra narasi yang
mengedepankan semangat ukhuwah, kontra propaganda yang
membangun kebersamaan dan kerukunan oleh pra pemuka agama
bersama jamaahnya yang hampir dapat dipastikan jumlahnya lebih
besar daru mereka yang mempropagandakan narasi intoleransi.
Saatnyalah mayoritas pecinta ukhuwah kerukunan dan keutuhan
bangsa ini bersuara lantang agar narasi kebencian dan intoleransi
yang menjadi kayu bakar mereka menjdfi lapuk dan menjadi isu
isu yang tertolak oleh masyarakat Indonesia yang cinta damai dan
tidak suka gaduh. Kesucian agama, agama apapun itu, tidak boleh
dikotori dengan narasi intolerasi, narasi kebencian dan pertentangan
di panggung pilkda.
Safari Kerukunan
Kesucian agama harus dijaga dan dijadikan perekat dan
penguat persatuan. Demikian juga pilkada, agenda konstitusi harus
dijadikan sebagai momentum besar dan bukti bahwa rakyatlah yang
benar-benar berdaulat dan menjadi energi pemersatu bangsa yang
berdiri di atas berbagai perbedaan, sehingga agama tidak dijadikan
sebagai pintu masuk mengotori ranah politik, sebaliknya politik

jangan sampai mengotori ajaran agama. Justru sebaliknya politik
melindungi masyuarakat yang memeluk dan mengamalkan ajaran
agamanya.
Agar gagasan besar ini dapat terealisasi secara alamiah,
Asosiasi FKUB se-Indionesia menndorong kepada pengurus FKUB
di rpopinsi dan kabupaten/kota yang di wilayahnya akan digelar
agenda Pilkada untuk membangun komunikasi dengan seluruh
kontestan dan stakholkders pilkada agar pilkada tetap diposisikan
pada track yang benar yakni benar-benar agenda pesta demokrasi
yang menyenangkan bukan agenda yang menegangkan, apalagi
mencekam dan menakutkan.
Perbedaan yang muncul di ranah pilkada biar berhenti pada
perbedaan pertarungan kontestasi konsep kebijakan dan politik
untuk mensejahterakan rakyat, jangan bergeser pada kontestasi
mempertentangkan ajaran agama dan berebut legitmasi untuk
mencaru kebenaran di depan tuhannya masing-masing.
Seruan Asosiasi FKUB se-Indonesia itu direspon cepat oleh
pengurus FKUB Provinsi Jawa Tengah yang langsung melanjutkan
seruan itu ke – 21 pengurus FKUB Kabupaten/ Kota di Jateng yang
wilayahnya akan diselenggarakan Pilkada untuk bersilaturahmi
dengan pimpinan partai politik pengusung calon kepala daerah dan
calon kepala daerah.
Kepada mereka, kata K.H. Iman Fadlilah M.SI, pengurus FKUB
akan menyampaikan pesan moral agar dalam menggelar kampanye
dan jurus-jurus politik untuk mendapatkan dukungan suara tidak
memobilisasi isu-isu perbedaan agama dan ajaran agama, tetapi
lebih mengedapankan pada sisi-sisi pendidikan politik masyarakat,
agar kesucin agama benar-benar terjaga dan panggung pilkada
terjaga marwahnya. Bahkan jika dimungkinkan isu dan narasi
pentingnya kerukunan antar umat beragama disispkan menjadi
konten kampanye para kontestan pilkada. (Syamsul Huda)
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Bidang PENMAD

Koordinasi dan
Evaluasi
Akreditasi Bidang
Pendidikan Madrasah
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019

S

emarang – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah
melakukan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Akreditasi
Madrasah yang bertempat di Hotel Candi Indah Kota Semarang
dari tanggal 12 sampai dengan 19 November 2019 dengan jumlah
peserta 300 yang terbagi menjadi 6 angkatan dengan rician
sebagai berikut, angkatan 1 Karesidenan Banyumas, angkatan
2 Karesidenan Pekalongan, angkatan 3 Karesidenan Surakarta,
angkatan 4 Karesidenan Semarang, angkatan 5 Karesidenan Kedu,
dan angkatan 6 Karesidenan Pati, adapun jumlah peserta masingmasing Karesidenan berjumlah 50 peserta.
Tujuan dari kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Akreditasi Madrasah
adalah mengkoordinasikan hasil pelaksanaan program akreditasi
madrasah tahun 2019 dan melakukan evaluasi terhadap persiapan
dan pelaksanaan akreditasi madrasah. Prioritas madrasah yang
diakreditasi pada tahun 2019 ini adalah, pertama semua madrasah
yang belum terakreditasi, kedua semua madrasah pada jenjang MA
yang telah habis masa akreditasinya (termasuk yang habis pada
tahun 2019), ketiga madrasah pada jenjang MI dan MTs yang telah
habis masa berlakunya 1 tahun atau lebih dengan diprioritaskan
madrasah yang lama habis masa akreditasinya. Untuk melakukan
proses akreditasi terdapat 8 langkah alur yang harus dilaluinya, yaitu
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pertama sosialisasi dan pengisian data isian akreditasi (DIA) dalam
system penilaian akreditasi madrasah (sispena), kedua penetapan
madrasah yang akan divisitasi dan penugasan asesor, ketiga visitasi
ke madrasah, keempat validasi proses dan hasil visitasi, kelima
verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, keenam
penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, ketujuh pengumuman
hasil akreditasi, dan kedelapan penerbitan sertifikat akreditasi dan
rekomendasi.
Menurut data statistik pendidikan madrasah provinsi Jawa
Tengah sejak tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan 2017/2018
bahwa dalam kurun waktu 3 tahun jumlah madrasah di Jawa Tengah
mengalami peningkatan sebesar 1,3 %. Dari jumlah madrasah
10.740 menjadi 11.189, ini menandakan bahwa telah mengalami
penambahan 449 lembaga dalam tiga tahun. Meningkatnya jumlah
madrasah swasta dari tahun ke tahun menunjukkan meningkatnya
peran serta masyarakat dalam mengebangkan pendidikan Islam

* ARAHAN: Plt. Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Drs. H. Ahyani, M.Si membuka sekaligus member pengarahan pada kegiatan
Koordinasi dan Evaluasi Akreditasi Madrasah angkatan 1, Selasa, 12 November 2019 di HCI Semarang.

di Indonesia. Jumlah madrasah swasta yang sangat besar dapat
menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi
pelayanan pendidikan, selain itu juga masalah jaminan kualitas
(quality assurance) kelembagaan madrasah dalam memberikan
pelayanan pendidikan dari 11.189 lembaga RA/Madrasah masih
terdapat kurang lebih 20,42% yang belum terakreditasi dan 9,69%
lembaga terakreditasi C/ masih menggunakan Standar Peayanan
Minimum (SPM). Sedangkan madrasah yang telah menggunakan
Standar Nasional Pendidikan (SNP)/terakreditasi A sebanyak
19,94% dan terakreditasi B sebanyak 49,95%.
Masih adanya madrasah yang belum terakreditasi menjadi
tantangan bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu
madrasah melalui akreditasi. Sebagai salah satu bentuk perhatian
serius Kementerian Agama terhadap peningkatan mutu madrasah
adalah dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk
mendukung program akreditasi madrasah. Perhatian ini adalah

sebagai bentuk upaya dalam rangka pemenuhan target yang
diamanatkan dalam Renstra Kementerian Agama RI tahun 2015 –
2019 dalam meningkatkan jaminan kualitas pelayanan pendidikan
yang ditandai dengan meningkatnya presentasi MI yang terakreditasi
B menjadi 84,1%, MTs yang terakreditasi B 73,1%, dan MA yang
terakreditasi B menjadi 67,5% pada tahun 2019.
Dalam upaya pemenuhan Renstra Kementerian Agama RI
tahun 2015 – 2019, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah menetapkan sasaran program peningkatan mutu akreditasi
madrasah tahun 2019 diprioritaskan bagi RA, MI, MTs, dan MA
yang belum terakreditasi atau yang masa akreditasinya sudah
habis 2 tahun lebih. Selanjutnya untuk mengevaluasi atas hasil
pelaksanaan akreditasi madrasah tahun 2019, Bidan Pendidikan
Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Akreditasi
Madrasah. (Asyik Junaidi)
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Bidang PD. PONTREN

DERADIKALISASI AGAMA
Upaya Netralisasi Kelompok Radikal

Foto: Istimewa

Radikalisme dan Terorisme

M

embahas Deradikalisasi tidak terlepas dari pembahasan
radikalisme dan terorisme, karena keduanya saling terkait
dan upaya deradikalisasi muncul disebabkan keduanya.
Terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan,
doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat.
Sedangkan Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme.
Radikalisme merupakan suatu sikap yang menghendaki
perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan
memutarbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui jalan
kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri
dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai
pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (merasa benar
sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan
diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung
menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).
Dari beberapa ciri di atas dapat kita identifikasi varian radikal
sebagai berikut: Pertama, kaum takfiri yang menganggap kelompok
selainnya sebagai kafir. Berbeda pandangan dengan kelompok
mereka langsung dikafirkan. Kategori ini adalah radikal dalam
keyakinan. Kedua, kelompok jihadis yang membunuh orang lain
atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa
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alasan yang dibenarkan secara syar’i. Kelompok ini biasanya
disebabkan dangkal/ sempit pemahaman keagamaanya dan tidak
menguasai ilmu tafsir al Qur’an, tiba-tiba direkrut / bergabung dalam
sutu kelompok yang berpandangan radikal, kemudian menerima dan
dijejali doktrin keras sehingga berimplikasi pada tindakan keras yang
menganggap orang lain salah dan harus dimusnahkan. Kelompok
jihadis Ini adalah radikal dalam tindakan. Ketiga, kelompok yang
hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara
Islam dan/atau khilafah, ini radikal dalam politik
Perbedaan ketiga kelompok di atas harus dipahami dan dipetakan
dengan benar sebelum melakukan program deradikalisasi. Ini
artinya tidak memperlakukan kelompok-kelompok radikal dengan
metode yang sama/ pukul rata sehingga berpotensi mendapatkan
perlawanan dan penolakan. Salah identifikasi bisa berakibat salah
langkah menghadapi mereka.
Seseorang yang memiliki sikap dan pemahaman radikal saja
tidak mesti menjadikannya terjerumus dalam paham dan aksi
terorisme. Ada faktor lain yang mempengaruhi seseorang terjebak
dalam jaringan terorisme. Pengaruh tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang
dalam kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan
pemerintah. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar

negeri yang mendorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti
ketidakadilan global dan politik luar negeri yg arogan. Faktor
kultural yang terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal
dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap
dan pemahaman radikal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di
atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung
dalam aksi dan jaringan terorisme.
Aksi terorisme sebernanya bukanlah hal baru. Sejak awal
kemerdekaan hingga reformasi aksi terorisme sudah ada dalam
bentuk, motif dan gerakan yang berbeda-beda serta dengan
strategi penanggulangan yang berbeda-beda pula. Di masa
Orde Lama kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme
dilaksanakan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer
dengan dikeluarkannya UU Subversif. Pada masa Orde Lama,
penanggulangan terorisme juga mendasarkan pada UU Subversif
dengan penekanan pada operasi intelijen. Pada era reformasi,
kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme mengedepankan
aspek penegakan hukum yaitu dengan lahirnya UU Nomor 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah
tragedi Bom Bali I Tahun 2002 di Legian Bali. Selanjutnya pada
tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010
tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun
2012.
Dalam upaya pencegahan BNPT menggunakan dua strategi,
pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai keIndonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Strategi ini dilakukan
melalui pendidikan formal maupun non formal. Kontra radikalisasi
diarahkan kepada masyarakat umum melalui kerjasama dengan
tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat,
tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai
kebangsaan.
Strategi kedua adalah deradikalisasi. Strategi ini ditujukan pada
kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan
baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar;
kelompok inti, militant, simpatisan dan pendukung meninggalkan
cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya
serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan
semangat kelompok Islam moderat dan sejalan dengan misi
kebangsaan yang memperkuat NKRI.
Deradikalisasi
Deradikalisasi merupakan tindakan preventif kontraterorisme
atau stratregi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal
dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.
Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para
aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali
kejalan pemikiran yang lebih moderat. Dalam konteks terorisme,
deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk
meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi
tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok
atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki
kontra radikalisme.
Seringkali upaya Deradikalisasi dilakukan di pesantrenpesantren yang notabene nya telah mengajarkan ajaran agama
Islam yang ramah dan rahmah, sudah seharusnya sekarang upaya

deradikalisasi diperluas dan lebih digencarkan di sekolah-sekolah
umum dan perguruan-perguruan tinggi yang banyak mengadakan
kegiatan rohis, kelompok ta’lim dan diskusi-diskusi baik dengan
topik keagamaan atau lainnya. Kelompok-kelompok tersebut bukan
tidak mungkin berpotensi terpapar pemahaman yang radikal.
Menganggap biang terorisme hanya disebabkan dari sekelompok
penganut agama (Islam) atau bahkan dari kalangan pesantren
adalah sikap yang sangat keliru, karena teroris bisa dilakukan oleh
siapa saja, kelompok mana saja baik berlatar belakang agama,
ekonomi, sosial, maupun kepentingan politik.
Sebagai sebuah program deradikalisasi. Seharusnya kita juga
tidak terjebak dengan asesoris, misalnya jilbab panjang dengan
cadar atau celana cingkrang langsung dianggap radikal. Ini juga
tidak benar. Harus lebih substantif pada pemahaman keagamaan,
tindakan, dan gerakan mereka. Jika mereka masih berada pada
tahap radikal dalam keyakinan, maka harus dilakukan pendekatan
dengan pemahaman agama secara benar. Jika sudah berupa
tindakan, maka tindakan preventif tidak lagi cukup, namun perlu
dilakukan tindakan tegas kepada kelompok tersebut. Dan jika telah
sampai pada gerakan politik, maka tidak bisa lagi dihadapi melalui
kompromi karena ini sudah menyangkut ideologi.
Deradikalisasi memiliki dua makna yaitu pemutusan dan
deideologisasi, yaitu:
a. Pemutusan (Disengagment) Pemutusan bisa berarti mendorong
kelompok radikal untuk me-orientasi diri melalui perubahan
sosial kognitif sehingga mereka meninggalkan pemahaman
radikal yang mereka anut sebelumnya, menuju norma yang
baru menuju/ kembali kepemikiran yang tidak radikal.
Pemutusan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan pesanpesan agama yang benar. Setiap agama mengajarkan kebaikan
kepada sesama dan tidak satupun agama mengajarkan
keserakahan, kejahatan dan kebrutalan dengan alasan apapun.
Dalam QS. Al Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa Allah mengutus
Muhammad tidak lain adalah sebagai Rahmat bagi seluruh alam
demikian juga diterangkan dalam QS An Naml ayat 77 bahwa
diturunkannya Al Qur’an benar-benar menjadi petunjuk dan
rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Maka jika seorang muslim benar-benar memahami ajaran
agamanya tentu tidak akan pernah sekalipun melakukan
tindakan dan kekejaman yang menyebabkan penderitaan dan
celakanya orang lain. Tidaklah masuk akal suatu tindakan
yang bertentangan dengan doktrin dan ajaran Al Qur’an tetapi
diatasnamakan sebagai Jihad untuk agama Islam.
b. Deideologisasi (Deidelogization) artinya penghapusan ideologi
atas agama serta agama tidak dipandang sebagai ideologi
politik melainkan dapat dipahami sebagai nilai-nilai luhur yang
menyemai pesan perdamaian.
Dalam Islam diajarkan nilai perdamaian sebagaimana
hadis Rasulullah “Tidak akan masuk surga kalian sebelum
beriman. Dan, kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling
menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan
akan membuat kalian saling menyayangi? Sebarkan salam di
antara kalian” (HR. Muslim). Al Qur’an juga menyampaikan
pesan tentang nilai perdamaian terhadap sesama dalam QS
Al Hujurat ayat 10 “Orang-orang beriman itu sesungguhnya
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Foto: Istimewa

bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya
kamu mendapat rahmat”
Emosi kemarahan harus ditundukkan dengan akal sehat.
Mencegah kemungkaran harus dalam orientasi untuk amar
ma’ruf demi membangun kehidupan yang lebih baik bukan
untuk menghancurkannya. Nilai dan pesan yang termuat dalam
QS Al Maidah ayat 8 mengajarkan agar kita tetap menegakkan
kebenaran dan berlaku adil dan tidak sekali-kali kebencian kita
terhadap suatu kaum/ kelompok mendorong kita untuk bersikap
tidak adil.
Semua langkah dalam beragama harus didasarkan karena
Allah. Berjihad dikarenakan kebencian hanya akan menurunkan
nilai jihad kita dimata Allah bahkan melanggar perintahnya.
Bagaimana mungkin kita menjalankan perintah Allah dengan
cara melanggar larangan-Nya
Ada lima ayat yang memerintahkan jihad kepada umat Islam
dan dari kelima ayat itu yang bermakna perang fisik hanya satu,
selebihnya adalah bermakna perjuangan untuk mendekatkan
diri kepadaNya dan menyiarkan agama Islam kepada umat
manusia.
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Kelima ayat tersebut terdapat dalam surah yaitu 1) QS. Al
Maaidah (5) : 35, 2) QS. At- Taubah (9) : 41, 3) QS. At- Taubah
(9) : 73,4) QS. Al Hajj (22) : 78 keempat ayat tersebut mengajak
kita untuk bersikap teguh terhadap pelaksanaan perintah agama
secara istiqomah tidak mengajak kita untuk berperang, dan
yang Kelima dalam QS. Al Furqaan (25) : 52 yang artinya “Maka
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah
terhdadap mereka dengan Al-Qur’an dengan jihad yang benar.
Karena itu memaknai Jihad hanya sebagai perang fisik adalah
mempersempit substansi jihad itu sendiri dan mendegradasi
kualitas agama Islam dari agama damai menjadi agama perang
yang menakutkan bagi siapa saja. Jihad harus dimaknai secara
tepat dan proporsional. Jihad adalah berjuang di jalan Allah
untuk semakin mendekatkan diri dalam beribadah kepadaNya sehingga atas nama jihad tidak menciptakan radikalis dan
teroris atas nama agama.
Reorientasi terhadap pemaknaan jihad secara benar juga
merupakan salah satu langkah deradikalisasi agama yang
dimaksudkan menetralkan kembali terhadap pemahaman yang
keliru tentang arti dan makna jihad yang sesungguhnya. Karena
pemahaman yang salah tentang arti jihad menjadi sumber
penyebab munculnya sikap radikal yang berujung pada tindakan
terorisme. (Aini Sa’adah)

(All) Foto: Istimewa

Bidang PAIS

Peran Pengawas PAI

Dalam Menangkal Radikalisme di Sekolah

S

tatemen menarik awal dilantiknya Menteri Agama RI
Fachrul Razi oleh Presiden RI Jokowi dalam Kabinet
Indonesia Maju adalah Mengatasi Radikalisme yang
sudah masif di Indonesia khususnya para pelajar, bahkan
beberapa guru dan kepala sekolah ada yang terpapar
radikalisme.
Keprihatinan ini menjadi tanggung jawab bersama dalam
mengawal karakter kebangsaan para generasi Indonesia
mendatang agar tidak terus terjerumus dalam lembah
radikalisme. Sehingga Direktur Pendidikan Agama Islam
(Rohmat Mulyana Sapdi) dalam pembukaan PPKB Pengawas
PAI di Semarang belum lama ini, menegaskan bahwa tugas
Pengawas PAI menjadi garda terdepan dalam menangkal
radikalisme di sekolah.

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah salah satu
tenaga pendidikan yang berperan strategis dalam rangka
peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam. Peraturan
Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012 bahwa pengawas PAI
pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam
yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan
pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada
sekolah
Mereka mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan
pembinaan, pemantauan, pembimbingan, penilaian,
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan
agama di sekolah. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan
secara berkala kepada atasan dan instansi terkait dalam
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penyelenggaraan pendidikan agama. Sehingga harapan faham dan
ideology radikalisme hendaknya akan mudah ditangkal jika tugas
pokok dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam terlaksanakan
dengan baik dan maksimal.
Tugas pokok dan fungsi tersebut menjadi sangat urgen bagi para
pengawas PAI untuk ikut berperan aktif sesuai tugas pokok dan fungsi
dalam menangkal radikalisme di sekolah. Dengan berbagai upaya
meningkatkan pemahaman, memperluas pandangan pergaulan,
penegasan konsep Islam damai-toleran dan pembudayaan religius
serta pembiasaan Islam Rahmatan lil alamin di sekolah.
Menangkal Radikalisme
Upaya menangkal radikalisme hendaknya dilakukan sedini
mungkin sebelum merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan
warga sekolah. Fenomena yang menunjukkan bahwa siswa, para
guru dan kepala sekolah serta para pembina ekstra kurikuler di
sekolah adalah rawan terhadap penyusupan faham tersebut. Ikhtiar
menangkal radikalisme harus terus dilakukan pada semua unsur
warga sekolah khususnya bagi pengawas PAI walau tidak seluruh
siswa, Pembina ekstra kurikuler, para guru dan kepala sekolah di
sekolah memiliki indikasi terkapar dalam radikalisme.

benih itu akan tumbuh kembali dan berkembang dengan cepat.
Maka perlu diimbangi oleh peran ulama dan lembaga pendidikan,
dan organisasi keagamaan untuk terus menerus mendakwahkan
bahwa agama tidak hanya berisi perang, tetapi juga mengajak
untuk berbuat kasih sayang, toleransi dan kewajiban beramal
shalih. Pengawas PAI memberikan masukan kepada kepala sekolah
dan para guru, guru PAI dan para Pembina ekstra kurikuler untuk
memilah milih para ulama ketika memberikan ceramah kegiatan
keagamaan di sekolah dan agar mengembangkan pandangan
keagamaan yang tidak sempit dan hitam putih. Agar para guru,
kepala sekolah dan siswa memiliki banyak pilihan dalam pandangan
hidupnya, mereka tidak mudah putus asa, merasa sia-sia serta
tidak berharga, terancam dan terzalimi sehingga tidak muncul
pilihan hidupnya hanya “hidup mulia atau mati syahid”. Tawaran
untuk melakukan bom bunuh diri dianggap satu-satunya pilihan
untuk menebus keterbatasan pandangan hidupnya.

Tumbuhnya radikalisme tidak ubahnya seperti pohon,
sebagaimana pohon tidak bisa tumbuh di sembarang tempat, ia
butuh lahan yang tepat untuk tumbuh dan berkembang dengan
baik dan subur. Berdasarkan pengalaman di SMKN 2 Klaten dimana
siswa yang terlibat dalam jaringan terorisme adalah sebagian besar
anggota Kerohanian Islam (Rohis). Sehingga upaya yang bisa
dilakukan adalah memotong mata rantai radikalisme di sekolah
melalui Rohis dan para alumninya secara bijaksana. Karena
mereka berperan sebagai informatory, motivator dan mentor dalam
melakukan sosialisasi dengan berbagai komunikasi informasi,
prestasi maupun keterampilan yang mereka miliki. Pengawas PAI
memberikan saran kepada kepala sekolah, para guru, Pembina
OSIS dan Pembina Rohis serta Pembina ekstra kurikuler untuk
memberikan pemahaman terhadap pengurus Rohis dan para
alumninya terhadap upaya tersebut. Dengan mengembalikan
semua kegiatan Rohis dalam bimbingan langsung sekolah bersama
para guru PAI dan para mentor yang terseleksi oleh sekolah.
Begitu juga dikibarkannya bendera Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI) oleh para siswa dan beberapa guru di halaman SMK Negeri
2 Sragen yang sempat viral di dunia maya sehingga semua pihak
merasa adanya penyusupan paham radikalisme di sekolah dan
sampai sekarang belum ada yang menangkalnya.
Radikalisme di sekolah tidak hanya siswa tetapi juga para
guru dan kepala sekolah. Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Kementerian Agama upaya menangkal radikalisme masuk pada
penerimaan CPNS. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dan
orientasi kebangsaan dalam wawasan berpikir calon ASN dengan
dilakukan secara lebih mendalam. Begitu juga para calon kepala
sekolah ternyata masih ditemukan ada yang terpapar radikalisme
sehingga tidak bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah.
Untuk menangkal radikalisme di sekolah tidak cukup dengan
memotong habis pohon radikalisme sampai akar-akarnya, masih
ada benih-benih yang disebarkan pohon itu yang tidak ikut mati.
Jika berada di tempat yang subur dan mendapat pupuk yang tepat
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Begitu juga peran media yang masuk membawa informasi
radikalisme dalam kehidupan warga sekolah. Banyak sekali
temuan pihak Kepolisian dari media elektronik yang dengan
sengaja mengunggah ajaran radikalisme di dalam web/blognya.
Media cetak dan radio juga berperan penting terhadap akses
informasi anak didik terhadap ajaran radikalisme. Pengawas PAI
memonitoring pemanfaatan sumber informasi yang dikembangkan
oleh kepala sekolah, para guru, GPAI dan para Pembina ekstra
kurikuler serta siswa dengan memberikan rekomendasi supaya
mengakses sumber-sumber informasi yang sejalan dengan upaya
menangkal faham/ajaran radikal. Selanjutkan para kepala sekolah,
para guru, GPAI, para Pembina ekstra kurikuler dan anak didik akan
memanfaatkan sumber informasi pembelajaran berharga ini guna
mencari rujukan sehingga mereka tidak terjerumus pada informasi
yang berpotensi radikal.

Menciptakan Islam yang Damai dan Rahmah
Islam adalah agama damai yang diturunkan Allah Swt untuk
menuju kedamaian sehingga rahmat akan turun bagi alam semesta.
Pesan kedamaian penuh kerahmatan dalam Islam benar-benar
tersebar dalam teks-teks Islam, baik dalam Al Quran maupun
Hadis. Kata “rahman” yang berarti kasih sayang disebut berulangulang dalam jumlah begitu besar, lebih dari 90 ayat dalam Al
Quran. Bahkan, dua kata rahman dan rahim yang diambil dari kata
“rahmat” dan selalu disebut-sebut kaum muslim setiap hari adalah
nama Tuhan sendiri (asmaul husna). Rahman dan rahimnya Allah
melahirkan kedamaian. Pesan kerahmatan Islam termaktub dalam
terjemah QS. Al Anbiya: 107: “Dan Kami tidak mengutus engkau
(Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.
Kerahmanan Allah meliputi seluruh makhluk, baik orang-orang
mukmin maupun kafir. Bahkan seluruh alam semester (termasuk
binatang, tumbuhan, dan benda-benda
mati) ikut mendapatkan rahmat Allah.
Dengan rahmat Allah Swt seluruh makhluk
mendapatkan tempat yang istimewa sebagai
hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya.
Karena itulah Pengawas PAI sesuai
tugas pokok dan fungsi untuk menjaga mutu
pendidikan agama di sekolah berupaya
memaksimalkan Islam damai dan rahmatan
lil alamin di sekolah. Peran Pengawas PAI
yang bisa dilakukan dalam menangkal
radikalisme
diantaranya;
pertama,
meningkatkan pemahaman. Para Pengawas
PAI mengawal pemahaman radikal kepada
para kepala sekolah, para guru, guru PAI dan
para guru ekstra kurikuler. GPAI berupaya
mengawal dalam peningkatan pemahaman
para siswa sebagai makhluk Allah yang
berakal agar memelihara dan menjaga
seluruh isi alam ini untuk kemaslahatan
bersama bukan untuk dirusak atau dimiliki
kelompok tertentu saja.
Kedua, upaya memperluas pandangan
pergaulan. Dalam pergaulan sesama
umat manusia, Pengawas PAI, kepala
sekolah, para guru dan GPAI serta para
Pembina ekstra kurikuler memberikan pandangan bahwa seluruh
umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, warna kulit,
bahkan agama. Para peserta didik dalam keluarga besar di sekolah
merupakan saudara yang harus dilindungi dan saling melindungi.
Islam mengharamkan penganiayaan terhadap orang lain dan
meniscayakan hormat-menghormati dan sikap toleran. Pengawas
PAI bersama steakholder tingkat kabupaten/kota memberikan
penekanan pada semua kepala sekolah, guru dan peserta didik
bahwa pada dasarnya, seluruh umat manusia berasal dari keturunan
yang sama, yaitu keturunan nabi Adam As.sehingga persaudaraan
kemanusiaan merupakan cita-cita luhur yang diemban oleh Islam.
Ketiga, upaya penegasan konsep Islam yang rahmah untuk
semuanya. Konsep Islam rahmatan lil ‘alamin agar ditegaskan pada
para kepala sekolah, para guru, GPAI, para Pembina ekstra kurikuler

dan siswa bahwa Islam tidak membeda-bedakan jenis kelamin,
warna kulit, status sosial karena semuanya itu di hadapan Allah
Swt adalah sama. Sesama umat manusia adalah sederajat, karena
yang paling utama adalah ketaqwaan kepada Allah Swt. Sehingga
dalam pergaulan sosial para kepala sekolah, guru dan siswa, Islam
menghendaki tenggang rasa, toleran, saling menghargai dan damai.
Islam tidak menghendaki pemaksaan apalagi pertumpahan darah
yang disebabkan oleh perbedaan suku, jenis kelamin, status sosial
maupun pendapat/pandangan. Penegasan ini sebagamana arti
hadis nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Abu Dawud dan
Turmudzi; “Orang-orang yang penyayang, mereka akan disayang
Allah Yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di
muka bumi, maka Tuhan pun akan menyayangi kalian.”
Ibnu Abbas (ahli tafsir awal) memberikan penegasan juga
bahwa kerahmatan Allah meliputi orang-orang muknin dan orang
kafir. Penegasan ini sebagaimana QS. Al Araf: 156 bahwa rahmat
Tuhan meliputi segala hal. Karena itu para ahli tafsir sepakat bahwa
rahmat Allah Swt mencakup orang-orang Mukmin dan orang-orang
kafir, orang baik (al birr) dan orang jahat (al fajir) serta semua
makhluk Allah Swt.
Keempat, pendisiplinan praktik ibadah dan pembiasaan Islam
rahmatan lil alamin. Upaya ini dalam rangka melatih anak didik untuk
melakukan ibadah sesuai tuntunannya dan lebih mengutamakan
kepentingan Allah dan rasul Nya serta kepentingan pemerintah.
Upaya ini agar warga sekolah terus semangat beribadah menjadi
budaya dalam kehidupannya. Pendisiplinan praktik ibadah ini
nantinya akan berimbas pada pembiasaan Islam Rahmatan lil
Alamin. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleran, damai dan
saling menghargai.
Upaya tersebut diharapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Islam (Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A: 2015) melalui
Pendidikan Agama Islam di sekolah, para kepala sekolah, para guru,
GPAI, para pembina ekstra kurikuler dan peserta didik diharapkan
menjadi hamba Allah yang saleh yang senantiasa berperilaku dan
bertindak semata-mata mencari ridha Allah Swt, sebagai wahana
dalam pembentukan warga sekolah yang berakhlak mulia yang
moderat. Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat berkontribusi
memberikan penguatan makna Islam yang damai yang membawa
rahmatan lil alamin dalam pembentukan pribadi warga sekolah yang
dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia (hamblum
minannas), yang ditandai dengan perilaku saling menghargai
perbedaan dan keragaman, menjaga keharmonisan, bekerja
sama, dan menciptakan kedamaian, sehingga tercipta masyarakat
Indonesia yang damai dan sejahtera.
Inti dari ajaran Islam adalah damai dan kebaikan untuk
semuanya (Rahmatan lil’alamin). Aplikasi ajaran Islam bersinergi
dengan tradisi masyarakat dimana Islam itu hadir dan berkembang
dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam di Indonesia juga
memperkuat kondisi bangsa yang multikultural, toleran, humanis,
dan demokratis, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar
ajaran Islam. Sehingga kehadiran Islam mampu menciptakan
suasana kehidupan harmonis baik sesama umat Islam, antara
umat beragama, maupun antar masyarakat secara luas menuju
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia, amin. (Mohamad Faojin)
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Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan
Ibadah Haji Masa Mendatang

P

ada masa reformasi, penyelenggaraan haji di Indonesia
memasuki era baru. Pemerintah menjamin layanan yang
lebih berkualitas dengan keluarnya Undang-Undang (UU)
Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Meskipun telah dijamin dengan UU, apa yang dicanangkan
belumlah berjalan seperti amanat UU itu sendiri. Dari tahun ke
tahun tidak ada gebrakan pembenahan sistem dan manajemen
penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, terutama dalam
aspek efisiensi, efektivitas pelayanan, perlindungan, dan prinsip
keadilan dalam berhaji. Imbas dari beberapa kejadian waktu itu,
manajemen haji pun kemudian dirombak dengan merevisi UU
Nomor 17 Tahun 1999. Revisi UU tersebut menghasilkan UU
Nomor 13 Tahun 2008 itu kembali menegaskan pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Agama, masih menjadi operator
penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Sejak itu, penyelenggaraan
ibadah haji relatif membaik, lalu keluar pula UU Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Salah satu mandat UU
adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 pada
saat operasional penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan
tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
dalam rangka kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah
haji tahun 2019. Meskipun demikian implementasi UU Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
harus dimulai tahun 2020. Regulasi yang baru ini juga diharapkan
dapat menyesuaikan dengan regulasi penyelenggaraan ibadah
haji dari Kerajaan Arab Saudi. Regulasi haji Arab Saudi yang
dituangkan dalam ta’limatul hajj juga sangat dinamis sehingga
Pemerintah harus cepat menentukan arah kebijakan sesuai
dengan ta’limatul hajj.
Penyelenggaraan ibadah haji mendatang harus sesuai dengan
UU baru yaitu berlandaskan syariah, dengan menjunjung tinggi
prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Prinsip tersebut menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan
ibadah haji sehingga dibutuhkan penyelenggara dan petugas haji
yang memiliki kompetensi tinggi dan berintegritas.
Kuota haji yang menjadi trend juga menjadi sorotan dimana
jumlah kuota haji terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Melihat data terkait dengan kuota haji tahun sebelumnya, dimana
kuota haji tahun 2016 sebanyak 168.800 orang, tahun 2017
sebanyak 211.000 orang, tahun 2018 sebanyak 221.000 orang,
dan terakhir tahun 2019 sebanyak 231.000 orang. Besarnya kuota
haji Indonesia membutuhkan manajerial dan sumber daya yang
kuat agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan baik
menjadi salah satu pertimbangan dan tantangan Pemerintah.
Tantangan berikutnya mengenai Indeks Kepuasan Jemaah
Haji Indonesia (IKJHI). Sejak tahun 2010, capaian tertinggi indeks
kepuasan jemaah haji terjadi pada tahun 2019. Dengan indeks
sebesar 85,91 atau kategori “Sangat Memuaskan” menjadikan

IKJHI 2019 sebuah tantangan besar untuk bisa ditingkatkan atau
setidak-tidaknya dipertahankan.
Tantangan lainnya berupa: waiting list jemaah haji yang
semakin panjang, jumlah jemaah lanjut usia dan risiko tinggi
makin banyak, latar belakang jemaah haji sangat heterogen,
satuan biaya penyelenggaraan yang makin meningkat, dan masih
banyak lagi tantangan lainnya.
Meskipun adanya tantangan dalam penyelenggaraan ibadah
haji ada juga peluang yang harus diartikan sebagai peluang
peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji reguler.
Peluang peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada
masa mendatang sangat besar meliputi peningkatan kualitas
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.
Apalagi telah ditetapkan orientasi penyelenggaraan ibadah haji
tahun 2020 sebagai tahun peningkatan kualitas pembinaan
ibadah haji.
Peningkatan kualitas pembinaan haji dipandang sangat
dibutuhkan karena inti dari haji adalah ibadah sehingga sisi
pembinaan manasik haji harus mendapatkan perhatian lebih dari
unsur lainnya. Terlebih pelayanan kepada jemaah haji selama ini
sudah cukup baik, baik dalam segi pelayanan haji di dalam negeri
maupun pelayanan haji selama di Arab Saudi.
Peningkatan pembinaan haji meliputi penyiapan buku manasik
yang lebih baik. Buku manasik harus disempurnakan dari sisi
konten, kualitas buku, dan kecepatan distribusi. Materi bimbingan
ibadah yang ada di dalam buku manasik haji akan perbaiki melalui
beberapa kajian ilmiah oleh para ahli fiqih dan praktisi haji. Proses
distribusi buku manasik haji akan dipercepat dengan cara proses
penggandaan dipercepat di awal tahun supaya buku dapat
disiapkan lebih awal.
Pelaksanaan manasik haji kini diyakini akan semakin baik
karena Kementerian Agama telah melakukan program Sertifikasi
Pembimbing Ibadah Haji di berbagai wilayah. Program ini
menghasilkan para pembimbing professional yang dapat
melakukan praktik bimbingan ibadah haji secara mandiri maupun
dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Selain bimbingan manasik haji dilakukan oleh Pemerintah di
tingkat kecamatan (KUA), tingkat Kemenag Kabupaten/Kota juga
semakin meningkatnya kualitas layanan manasik oleh KBIHU.
Adanya sinergi dengan beberapa Kementerian dalam rangka
menyiapkan pelayanan terbaik kepada jemaah haji perlu dilakukan
sejak sebelum keberangkatan sampai dengan kedatangan haji
agar operasional penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan
dengan baik. Selain itu peningkatan perlindungan jemaah haji juga
perlu dilakukan. Baik itu selama beribadah, perlindungan sebagai
warga negara di negara asing, dan perlindungan dalam bentuk
asuransi jiwa dan kecelakaan. (vd)
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endidikan sebagai dasar untuk meletakkan generasi yang bermartabat dan merupakan suatu proses yang
sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena pendidikan dapat dikatakan suatu indikator kemajuan
peradaban dari suatu bangsa. Kekhawatiranpun muncul dari semua pihak, karena praktik keberagamaan tersebut
merapuhkan kebhinekaan dan kedamaian. Radikalisme agama muncul salah satunya dari lembaga pendidikan, bahkan
radikalisme tumbuh subur di dalamnya karena berbagai faktor yang secara tidak sadar telah menjadi budaya di sekolah.
Fenomena kekerasan atas nama agama yang sering dikenal dengan radikalisme agama semakin tampak, dan akhirnya
melatarbelakangi gerakan terorisme yang selalu membayangi dan menjadi permasalahan yang kini dihadapi oleh negaranegara di dunia, termasuk Indonesia. Pemahaman seperti ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang
berdiri sendiri. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik bahkan pendidikanpun ikut andil dalam memengaruhi radikalisme
agama. Namun demikian, radikalisme agama sering kali digerakkan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, perasaan
tertekan, terhegemoni, tidak aman secara psikososial, serta ketidak adilan lokal maupun global. Pendidikan adalah suatu
proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia karena pendidikan adalah sebuah lembaga
vital sekaligus menyediakan investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu
indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Demikian generasi muda terutama pemuda Islam sangatlah penting dalam
menangkal pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syari’at.

Paham Radikalisme

di Dunia Pendidikan
20
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Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suatu pemahaman mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.
Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa
aksi kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan
dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai
dengan norma-norma pendidikan. Etika dan sopan santun yang
seharusnya dijunjung tinggi semua pihak baik oleh guru maupun
siswa. Bibit radikalisme agama yang muncul dari kebiasaankebiasaan yang kurang baik dalam lembaga pendidikan.
Lingkup internal merupakan lingkup yang berada dalam lembaga
pendidikan sendiri dan merupakan salah satu pencegahan pertama
dalam menangkal radikalisme. Untuk menangkal radikalisme di
tingkat pelajar terutama sekolah. Dapat melalui beberapa komponen
yakni, kepala sekolah, tenaga mengajar (guru), memberikan
pengalaman belajar Agama berbasis anti radikalisme yang dapat
diberikan kepada peserta didik.
Namun selain itu, radikalisme juga dapat ditangkal dengan
melalui lingkungan. Keikutsertaan masyarakat dalam menangkal
masuknya paham radikalisme agama juga sangat penting.
Komunikasi antarmasyarakat merupakan komunikasi yang baik
dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,
seperti bakti sosial, kerja bakti, pembagunan tempat ibadah
yang melibatkan para generasi muda akan menjadikan mereka
semakin merasa diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga ketika
mendapatkan perhatian dan kepedulian akan dapat berkontribusi
positif dan mencontoh generasi tua yang memiliki pengalaman
dalam mengarungi bahtera kehidupan. Hal ini juga sebagai
bentuk pelajaran dan softskill yang dapat menjadi wawasan
pengetahuan para generasi muda. Kerjasama antar sekolah
dengan masyarakat dan orang tua adalah pola koordinasi secara
rutin dan sistematis jika terdapat persoalan yang muncul.
Lingkungan pendidikan sekolah saat ini berisiko terpapar
ajaran radikalisme. Hal ini yang belakangan menjadi isu hangat yang
diperbincangkan di tanah air. Paham radikalisme tumbuh subur
menyusup melalui lingkungan sekolah, mendoktrin secara perlahan
tapi pasti.Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sudah seberapa
jauhkah dunia sekolah terdampak radikalisme? Berdasarkan data
yang dirilis Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta mengenai radikalisme pada tahun 2018 lalu,
ada sebanyak 57,03% guru baik pada tingkat SD dan SMP yang
memiliki pandangan intoleran di Indonesia. Hal itu senada dengan
data yang dirilis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP),
data itu menyebutkan 48,9% siswa mendukung adanya tindakan
radikal. Berdasarkan beberapa fakta di atas, mengonfirmasi bahwa
radikalisme memang sudah menyusup di dunia sekolah. Maka, hal
ini harus segera ditindak secara tegas. Diperlukan koordinasi dari
semua pihak untuk membersihkan sekolah dari ajaran radikalisme.
Pertama, guru harus mentransformasikan dirinya menjadi pendidik

yang benar -benar mendidik. Pendidik yang tak lepas dari misi
kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua guru mata
pelajaran harus diberikan wawasan kebangsaan yang baik.
Guru adalah role model bagi siswa. Bagaimana nilai - nilai
kebangsaan bisa diwujudkan oleh siswa, jika role modelnya saja
justru memperlihatkan sebaliknya.
Kedua, sudah waktunya Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan
Perbukuan) Kemdiknas membuat model pembelajaran bermuatan
pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme bagi semua
guru mata pelajaran dan jenjang. Termasuk pelatihan yang
berjenjang, berkelanjutan dan berkualitas. Karena tugas untuk
mencegah radikalisme di sekolah itu bukan hanya guru Pkn dan
pendidikan agama saja, tapi tugas pokok semua guru.
Ketiga, kuatkan pendidikan kebangsaan di sekolah, baik secara
teori di dalam kelas maupun secara praktik di luar kelas. Belajar
dari yang sudah terjadi selama ini, pendidikan dengan wawasan
kebangsaan seperti pendidikan Pancasila hanya diberikan secara
teori di dalam kelas saja. Sehingga, siswa dalam mempelajarinya
hanya sambil lalu saja tanpa ada penerapan dalam kehidupan
sehari-hari.
Fakta berupa penyebaran wabah radikalisme di wilayah sekolah
juga menjadi semacam lampu kuning bagi program penguatan
ideologi Pancasila. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui bersama
bahwa pelajar adalah sosok yang kita harapkan untuk memimpin
bangsa di masa yang akan datang. Para pemimpin bangsa
Indonesia di masa depan adalah mereka yang saat ini tengah
menjalani pendidikan.
Jika para pelajar di sekolah yang kita harapkan mampu
memimpin bangsa ini, ternyata kini malah banyak terjangkit wabah
radikalisme, maka ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi
kelangsungan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Maka,
sudah saatnya bagi pemerintah untuk segera turun tangan dan
segera menyelesaikan masalah ini.
Ini menjadi tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan
secara mendasar mengenai nilai - nilai kebangsaan. Nilai - nilai
kebangsaan tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui bersama
sudah disaring secara singkat dan sangat jelas dalam butir - butir
Pancasila. Dengan demikian para pelajar harus digembleng secara
lebih masif lagi dalam hal pembinaan dan penguatan ideologi
Pancasila.
Ke depannya, diharapkan pendidikan dengan wawasan
kebangsaan bisa lebih dilakukan dalam tataran praktik, sehingga
bisa mengena dalam kehidupan pelajar. Dengan adanya wawasan
kebangsaan yang mumpuni, diharapkan bisa membersihkan dunia
sekolah dari ajaran radikalisme.
Kerjasama dilakukan sesuai dengan jenis problem dan
kepentingan yang ada. Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam
konteks memberikan solusi atas persoalan yang muncul tetapi
juga harus dilakukan dengan tujuan antisipasi atau pencegahan
munculnya persoalan dalam ranah radikalisme. Semoga tujuan
pendidikan yang di canangkan oleh pemerintah akan berhasil
seperti yang diharapkan. (Ahmad Ridaurahman)
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Bidang PENAIS ZAWA

Memaknai Ulang Istilah Radikalisme

Foto: Istimewa

N

ampaknya kita perlu lebih hati-hati dalam menggunakan
kata radikalisme. Radikalisme harus lebih dahulu difahami
dari aspek etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah).
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) radikalisme secara
bahasa diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan
perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara
kekerasan dan drastis atau dapat diartikan sebagai sikap ekstrem
dalam aliran politik. Adapun secara istilah, dalam buku Moderasi
Beragama yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama Republik Indonesia (2019), radikalisme dimaknai sebagai
suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan
perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan
cara-cara kekerasan dan ekstrem atas nama agama, baik kekerasan
verbal, fisik, maupun pikiran.
Sementara menurut mantan Kepala BIN Hendropriyono,
radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme
merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara
total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai
yang ada secara drastis lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi
yang ekstrem. Hendro Priyono menyebutkan ada beberapa ciri yang
bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Pertama, intoleran (tidak
mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain). Kedua, fanatik
(selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah). Ketiga,
eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya). Keempat,
revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk

22

Edisi IV/Tahun V/Oktober - Desember 2019

mencapai tujuan).
Dalam perspektif di atas, istilah radikalisme dinarasikan sebagai
paham yang dapat menyebabkan pengikutnya menjadi teroris atau
ekstrimis, karena seorang tidak serta merta akan menjadi teroris
jika dia tidak terpapar radikalisme. Oleh karena itu paham ini sangat
berbahaya dan harus diperangi. Senjatanya adalah deradikalisasi.
Menurut hemat saya narasi di atas jelas bersandar pada
pemaknaan yang kurang tepat terhadap radikalisme. Ia dimaknai
sebagai paham yang mentolelir kekerasan dan menebarkan
ancaman (baca : teror). Pemaknaan yang kurang tepat membawa
pada kesimpulan bahwa inti dari tindakan radikalisme adalah
sikap dan tindakan seseorang atau kelompok keagamaan tertentu
yang menggunakan cara-cara kekerasan dan menebar teror
dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dengan kata lain,
radikalisme sinonim dari ideologi keagamaan yang melegitimasi
kekerasan. Pertanyaannya, adakah ideologi keagamaan yang
melegitimasi kekerasan seperti yang dilakukan kelompok teroris?
Jika yang dimaksud radikalisme adalah ideologi keagamaan yang
digunakan oleh kelompok teroris, kenapa tidak dipakai saja istilah
terorisme atau ekstrimisme?
Istilah radikalisme secara substansi sebenarnya tidak
mengandung makna kekerasan. Kata radikal berasal dari bahasa
Latin, radix/radici, artinya akar atau dasar. Imbuhan isme membuat
kata ini bermakna paham yang ingin kembali pada akar dan atau

“Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme.
Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total
dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada
secara drastis lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.
- Hendro Priyono -

berpegang teguh pada hal-hal mendasar. Dalam beragama orang
yang kembali pada “radix” atau “akar” ingin segala sesuatu berpijak
pada akar keyakinan, yaitu prinsip-prinsip mendasar yang menjadi
pedoman bagi setiap orang beriman atau beragama. Artinya,
sesuai dengan makna kata radikal, menjadi radikal tidak berarti
menjadi teroris atau ekstrimis. Menjadi radikal tidak sama dengan
membenarkan kekerasan. Bahkan, kembali ke akar, atau berpijak
pada keyakinan dasar agama, merupakan hal lumrah bagi para
penganut agama.
Kebanyakan orang menganggap bahwa mereka yang beragama
dengan lembut, bersikap adaptif bahkan cenderung permisif dan
menerima tatanan yang ada disebut moderat. Sementara mereka
yang beragama dengan kuat dan mengambil sikap oposisi terhadap
tatanan yang ada disebut radikal. Tetapi apakah sifat dan sikap
radikal itu merupakan sebuah penyimpangan ideologi keagamaan?
Tentu saja bukan, sebab sifat dan sikap itu hanyalah dampak dari
kuatnya keyakinan mereka teradap keyakinan ideologi kegamaan.
Disadari ataupun tidak dewasa ini istilah radikalisme menimbulkan
stigma negatif pada pemeluk agama Islam. Sebab bisa saja
mereka dicap “radikal” atas ucapan, tampilan, dan perilakunya saat
menjalankan tafsir agama yang mereka yakini.
Sebenarnya dalam diskursus politikpun istilah radikalisme
tidak selamanya berkonotasi negatif dan peyoratif. Sebaliknya,
istilah ini bisa juga menjadi positif, yaitu suatu gerakan perubahan

untuk tatanan yang lebih baik, berkeadilan dan demokratis. Namun
penggunaan istilah radikalisme dalam diskursus politik itu berbeda
dengan penggunaannya di Indonesia belakangan ini. Alih-alih
sebagai paham atau ideologi dalam maknanya yang positif, kini ia
difungsikan sebagai pengkategorian terhadap perilaku keagamaan,
tampilan keagamaan dan sikap keagamaan. Bahkan Presiden
Jokowi sendiri telah meminta istilah radikalisme dirubah dengan
istilah manipulator agama, apalagi terminologi radikalisme tidak
ditemukan dalam KUHP maupun produk hukum lainnya yang ada
di Indonesia.
Alangkah bijaknya kita jika kita memandang radikalisme melalui
dua sisi, yaitu radikalisme yang positif dan radikalisme yang negatif.
Radikalisme positif boleh berkembang di Indonesia, sementara
radikalisme negatif tidak boleh dikembangkan di Indonesia. Sebagai
contoh dari radikalisme yang positif adalah orang beragama
harus mengikuti ketentuan agama yang dianutnya secara kuat
dan menyeluruh (kaffah), disisi lain orang bernegarapun harus
mengikut aturan atau norma negara secara kuat dan menyeluruh.
Adapun radikalisme yang negatif adalah sebuah bentuk pemahaman
yang memonpoli kebenaran, yaitu menganggap bahwa dirinya
atau kelompoknyalah yang paling benar, sementara orang lain
dianggap salah serta tidak bersikap toleran terhadap perbedaan dan
cenderung memakasakan pendapatnya kepada orang lain secara
membabi buta, wallahu a’lam. (Abby)
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Riyaya Unduh-Unduh
Dan Pesta Syukur
Keluarga Gkj Dagen Palur
Sebagai Jembatan
Deradikalisasi
Agama

F

enomena radikalisme sudah ada di Indonesia
sejak negeri ini masih muda. Kondisi paling akut
pernah terjadi pada tahun 2009, di mana sekolahsekolah mulai terjangkit perlajaran berbau ajaran radikal
dan ekstremis. Tak main-main, yang disasar adalah
organisasi-organisasi intra sekolah (OSIS) dan perguruan
tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kepergian Gus Dur
yang selama hayat getol mengkonter narasi dan tindakan
intoleransi akibat paham radikal. Untungnya Gus Dur
mewariskan Wahid Foundation (sebelumnya disebut
Wahid Institute) kepada anak-anak biologis maupun
ideologisnya, sehingga masih ada penerus yang memiliki
semangat tinggi mengembangkan toleransi dan pluralism
di negeri ini.
Tak hanya Gusdurian, banyak tokoh lain yang
bersemangat pula dalam menahan laju radikalisme
dengan berkontranarasi dan berpolemik terhadap wacana
dan gerakan radikalisme yang semakin hari kian mewabah
di ruang publik, salah satunya adalah GKJ Dagen Palur.
Sebuah Gereja Kristen Jawa yang secara geografis
berbasis di Kabupaten Karanganyar dan sebagian lagi
di Kabupaten Sukoharjo. Namun secara organisasi
Sinode GKJ berada di Klasis Sala. Beralamatkan di Jl.
Timur Stasiun KA Palur no. 4 RT2/RW XI, Dagen, Jateng,
Karanganyar.
GKJ Dagen Palur sadar benar bahwa radikalisme
mengancam keutuhan dan stabilitas sosial jika dibiarkan
bebas meracuni pola pikir masyarakat. Terlebih gerakan
radikalime telah mem-bunglon di dalam kontestasi politik
2019. Kegelisahan dan kecemasan akan radikalisme ini
melahirkan embrio deradikalisasi yang dibungkus apik
dalam Penutupan Bulan Keluarga 2019 GKJ Dagen Palur
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dilanjutkan Riyaya Unduh-Unduh dan Pesta Syukur Keluarga
melalui Lampah Agung dan Gerebeg Agung.
Bulan Oktober merupakan bulan yang membahagiakan
bagi keluarga-keluarga di lingkungan GKJ dan GKI SW Jawa
Tengah karena di bulan ini menjadi wadah setiap keluarga
merefleksikan karya Allah yang menyertai, memberkati dan
melindungi keluarga dalam mengayuh bahtera kehidupan.
Puncak dari rangkaian bulan keluarga adalah Riyaya UnduhUnduh, yaitu tradisi yang dihidupi Umat Nasrani sebagai
ungkapan syukur atas kelimpahan berkat yang diberikan
Tuhan dalam setiap keluarga.
Di GKJ Dagen Palur sendiri, puncak Riyaya UnduhUnduh berupa Lampah Agung yang dilaksanakan pada hari
Minggu, 27 Oktober 2019 tepat pukul 09.00 di Gereja Semar,
Dagen. Dalam acara ini diadakan arak-arakan gunungan
yang berisi buah-buahan, sayur-sayuran dan jajanan pasar
yang diberangkatkan dari Gereja Cempaka dan Gereja Jago.
Menarik bahwa dalam acara ini tidak hanya jemaat GKJ Dagen
Palur yang telibat, namun Abdi Dalem Kraton Kasunanan
Surakarta ikut nyengkuyung menjadi tim musik yang
mengiringi perjalanan gunungan dari Gereja Cempaka dan

Gereja Jago menuju Gereja Dagen. Syukur pada Tuhan karena
rangkaian acara dapat berjalan baik, tanpa pembubaran dan
tanpa hujatan. Menjadi bukti nyata bahwa kekerasan tak
bisa dihadang dengan kekerasan karena yang terjadi adalah
benturan keras di masyarakat, namun kekerasan bisa dihalau
dengan fleksibilitas yang memungkinkan untuk menghindari
resiko berkelanjutan.
Yah, deradikalisasi agama bukan tandingan dari radikalisme.
Karena gerakan radikalisme seperti sudah menjadi candu
dalam interaksi masyarakat, entah itu mengatasnamakan
agama dalam politik, maupun yang menghujat dan
menghakimi atas nama agama. Untuk menghindari resiko
berkelanjutan, maka deradikalisasi agama haruslah sesuatu
yang merengkuh, yang anti kekerasan, dan yang fleksible.
Tak lupa, kita semua juga harus intropeksi, jangan-jangan
radikalisme ada karena kita sendiri yang membiarkannya
dan menyiraminya dengan narasi yang membuat kelompok
radikal menjadi segar. Semoga radikalisme akan segera
disapu oleh “deradikalisasi agama” yang diupayakan bersama
sehinggaIndonesia semakin mampu merayakan perbedaan
sebagai sebuah kekayaan. (Dyah Dewi Ratnasari)

PERMOHONAN MAAF
Kami Redaksi Majalah Sejahtera telah melakukan salah dan memohon maaf kepada saudara
Sugiyanto, atas kesalahaan penulisan nama pada artikel Majalah Sejahtera
edisi III/Tahun V/Juli - September 2019, yang seharusnya:
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DERADIKALISASI MAHAL
Siapa Mau dan Tahan Memerangi ?

Foto: Istimewa

S

aya mempunyai kenalan yang lama menghilang, Saat kami
ketemu atau dipertemukan di media sosial, lalu kami lanjut
percakapan nostalgia itu dengan ngobrol ke sana ke mari.
Sampai akhirnya beliau bercerita atau curhat tentang pengalaman
hidupnya. Beliau anggota kepolisian yang pernah ditugaskan di
berbagai medan pertempuran. Mulai dari aceh sampai masuk
dalam tim densus anti teror. Dia berubah, berbeda dari pribadi yang
saya kenal dulu . Share kehidupan sebagai orang yang tadinya saya
kenal cengengesan. kini berubah menjadi hemat bicara dan ketika
berbicara dia sangat rendah hati. Ngobrol kami makin mengerucut
dan dia mau bercerita secara personal. Kisah diawali ketika dia
berada di Aceh , dalam suatu kontak senjata yang merupakan
suatu penjebakan dari pihak GAM dia mengalami kenyataan
pasukan kecilnya dijebak dan dihujani tembakan senapan otomatis
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yang sangat digdaya senjata selundupan AK 47, dan dia tidak bisa
berkutik selain tetap tiarap sambil berharap selamat dari guyuran
hujan peluru. Lalu pada periode selanjutnya dia direkrut untuk
menjadi pasukan anti terror . Banyak sekali pengalaman yang
dialaminya ketika harus memburu target DPO ( Daftar Pencarian
Orang). Menurut nya dari sudut pandang saat dia harus memburu
dan menangkap DPO semuanya serba pragmatis. Jangan sampai
DPO lepas atau duluan membunuhnya. Membunuh atau terbunuh.
Sangat simple prinsip hidup sebagai seorang petugas keamanan.
Dan ketika ditanyakan mengenai program deradikalisasi, dia
menanggapi enteng. Ndak Bisa Nda.. Ibarat Paku, semakin kau
hantam pakai martil, dia bukannya akan berbalik jadi tidak radikal
tapi makin kau hantam pakunya maka dia akan makin melesak
masuk semakin dalam menembus kayunya. Agak kaget mendengar

celetukannya namun Saya faham sebagai orang sipil saya bisa tidur
nyenyak, pulang kerja rutin berbeda dengan kenalan saya itu. Sehari
hari hidupnya dia bergelut dengan aksi pengendusan, pengejaran
dan penyerbuan terhadap DPO . Dalam arti kiasan atau pun arti
sesungguhnya, saya dan kenyamanan yang saya alami
bergantung dari pertaruhannya , keberaniannya
mengorbankan hidup sebagai petugas
keamanan yang 24 jam dituntut siaga. Antara
hidup dan mati.

sudah tertanam di kepalanya agar dia kembali ke nasionalisme dan
Pancasila, melalui Pendekatan komunikasi sosial , melibatkannya
sebagai pesakitan bukan hanya dinaturalisasi pelatihan kembali
ke masyarakat secara pelatihan ketrampilan tetapi sungguh diajak
untuk secara manusiawi diarahkan pada kesadaran bahwa
yang paling relevan dan mungkin dalam hidup
bersama adalah ko eksistensi, sama sama hidup
berdamai satu dengan yang lain dan toleransi
serta pendekatan partisipatif dari elemen
masyarakat mengajaknya untuk ikut
berperan dalam kehidupan bangsanya
Jadi benar satu frase ini
yakni bangsa Indonesia dan NKRI yang
adalah harga mati.

Deradikalisasi bagi pihak yang
bersentuhan dengan DPO adalah
sesuatu jauh panggang dari api. Bagi
kenalan saya, DPO tak mungkin lagi
bisa dijinakkan atau apapun istilahnya.
Dan justru ketika DPO dapat ditangkap
atau dapat ditumpas. Maka akan
tumbuh lagi duplikasi –duplikasi DPO
semacam itu, Dengan bahasa Kias mati
satu tumbuh seribu. Waktu saya Tanya
apakah kamu merasa menang ? Tidak
Nda… Mereka tumbuh, Satu ditumpas yang
lain akan maju dan tumbuh. Aku pension. Mereka
tidak …mereka terus ada. Demikian kata kenalan saya
itu. Kalau yang terjadi demikian, DPO radikal tidak bisa ditumpas
apakah radikal bisa dideradikalisasi ?

DERADIKALISASI ITU MAHAL,

Negara
harus
bertindak,
hadir dengan cara apapun karena
radikalisme
itu
bagaimanapun
juga tidak sekedar sesuatu. Tetapi
Radikalisme sungguh mengancam
keberadaaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila dan keberagaman
Indonesia, ke Indonesiaan Kita. Dengan
demikian karena yang ditarget adalah bangsa
nya sendiri maka perlulah diadakan upaya yang cepat,
senyap tetapi manusiawi dan mengedepankan kemanusiaan dalam
tahapan tahapan sehingga tidak terjadi salah tangkap DPO atau hal
lain yang justru kontraproduktif. Tetapi di atas semua idea itu harus
sungguh ada hal yang dapat mengindikasikan bahwa Negara sudah
bertindak. Sulit memang .. Tetapi kira kira begitulah perumusan
tulisnya.

SIAPA MAU DAN TAHAN
MEMERANGI ?

Diperlukan suatu dana yang tidak kecil dan pendekatan yang
holistik dan yang juga harus radikal sampai ke akar permasalahan
untuk menangani Radikalisme itu. Sebagaimana dalam sosialisasi
program deradikalisasi yakni : pendekatan humanis, Pendekatan
komunikasi sosial dan pendekatan partisipatif dari elemen
masyarakat.
pendekatan humanis secara sederhananya membimbing
kembali DPO terduga teroris agar menghilangkan ideologi yang

Negara perlu memacu dan meningkatkan kinerja Unit kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan kinerja Pembinaan
Ideologi pancasila serta mengikutsertakan segenap unsur / elemen
yang ada di dalam masyarakat untuk mensukseskan program
tersebut. (Emanuel Bambang Widyanarko)

Foto: Istimewa
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Bimas HINDU

Lembaga Parisada Hindu Dharma
Indonesia (PHDI) Majelis Tertinggi
Umat Hindu

* Peserta Foto Bersama Forkompida dan Ketua Umum Harian PHDI Pusat

B

Foto: Istimewa

imas
Hindu.
Lembaga
agama merupakan lembaga
sosial yang berawal dan
kebutuhan manusia akan rasa
tenang dalam menjalani kehidupan.
Selain itu, lembaga agama menjadi
salah satu pengatur perilaku
masyarakat agar terhindar dan
perilaku menyimpang. Terkadang
masyarakat mengabaikan kebutuhan
spiritual atau kerohanian dengan
berbagai macam alasan seperti kesibukan
bekerja.
Meskipun
demikian,
manusia akan tetap kembali
pada fitrah untuk memenuhi
kebutuhan spiritualnya.
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai lembaga
tertinggi agama Hindu memiliki peran dan fungsi yang sama
untuk mengatur dan membina umat agar tertata dan dapat
sejahtera. Keberadaan Parisada sudah dari tahun 1959 sampai
sekarang. Keberadaan Parisada awalnya PHDI yang awalnya
bernama Parisada Hindu Dharma Bali ini didirikan pada tahun 1959
untuk memperjuangkan agar agama Hindu menjadi agama yang
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diakui di Indonesia. Pada tahun 1964, nama organisasi ini diubah
menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang mencerminkan
upaya-upaya selanjutnya untuk mendefinisikan Hindu tidak hanya
sebagai kepentingan Bali tetapi juga nasional. Pengurus Pusat PHDI
berkedudukan di Jakarta. Di Jawa Tengah Parisada Hindu Dharma
ada pada tahun 1969 yang diprakarsai oleh Romo Harjanto sebagai
tokoh spiritual Hindu. dengan adanya Pura Mandira Seta sebagai
tempat pelaksanaan upacara keagamaan Hindu pada waktu itu
maka lahirlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa
Tengah.
Lembga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah
lembaga tertinggi Agama Hindu yang menaungi semua lembaga
keagamaa Hindu yang ada di Indonesia. Lembaga Parisada
bersifat vertikal dan memiliki kepengurusan didaerah dari Provinsi,
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Sebagai lembaga maka
dalam melaksanakan pengelolaan umat memiliki anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga dan program kerja yang menjadi
kesepakatan bersama. Sebagai usaha pengembangan maka
program yang disusun adalah hasil dari kesepakatan bersama dari
unsur pengurus harian dan paruman walaka. Walaka memiliki
peran penting dalam mencetuskan ide gagasan untuk dilaksanakan
oleh pengurus harian. Program ini dilaksanakan untuk memberikan
pelayanan dan kesejahteraan umat Hindu.

Sinergi untuk Pelaksanaan Program dari pusat dan
daerah menunjukan suatu harmonisasi lembaga Parisada
yang mengedepankan pada kebersamaan, untuk itu dalam
Parisadamemiliki visi dan misi yaitu Visi Parisada Hindu Dharma
Indonesia (PHDI) adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma
Indonesia yang sejahtera dan bahagia (jagadhita dan moksa)
bersumber dari pustaka suci Veda. Sedangkan Misi Parisada
Hindu Dharma Indonesia (PHDI) a.Meningkatkan perilaku dalam
pelaksanaan keyakinan dan filsafat (tattva), etika (susila), dan
ritual (acara) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun
sumberdaya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya
berdasarkan Dharma; c. Menumbuhkembangkan wawasan,
solidaritas, dan keharmonisan internal dan eksternal; d. Pelestarian
nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda; e. Pelaksanaan upacara
dan upakara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu.
Visi Parisada Hindu Dharma Indonesia ini menjabarkan bahwa
pemeluk agama Hindu untuk selalu mendalami ajaran agama
dengan baik seperti yang tertulis dalam kitab suci Weda. Untuk

* Pembimas Hindu Membacakan Sambutan KaKanwil Kemenag Prov. Jateng

* Sambutan Ketua Umum PHDI Pusat

* Kepala Kesbangpolinmas Bacakan Sambutan Gubernur Jawa Tengah

itu pendalam dilakukan dari usia dini yaitu dengan membaca kitab
suci Weda dengan baik, salah satu wujud dari pendalam kitab suci
Weda adalah dengan dilaksankanya Utsawa Dhama Gita yaitu satu
program yang dikelola lembaga Pengembangan Dharma Gita
nasional dan dilaksankan event untuk mendapatkan generasi Hindu
dengan kemampuan melantunkan Sloka yang ada dalam Kkitab
Suci Weda.
Pada misi Parisada adalah dimana menjabarkan untuk
bagaimana umat Hindu memilki perilaku kehidupan yang baik
dengan mengedepankan ajaran “Tri Kaya Parisudha” Manacika
yang artinya berfikir yang baik, Wacika yang artinya berkata yang
baik, dan Kayika yang artinya berbuat yang baik. Dari ketiga unsure
Tri Kaya Parisudha ini saling memiliki keterikatan yaitu dimana jika
kita sebagai umat manusia sudah berfikir yang benar/suci maka
terciptalah perkataan yang suci pula dan bila perkataan sudah
benar maka perbuatan kitapun pasti akan benar pula. Misi kedua
adalah menjabarkan untuk mengajarkan kita untuk menerjemahkan
pengetahuan sejati yang telah kita peroleh, telah kita Alami kedalam
bahasa keseharian hidup. Misi ketiga menjabarkan untuk umat
Hindu mengimplementasikan ajaran “Tri Hita Karana” artinya
tiga penyebab kesejahteraan yaitu Parhyangan, Pawongan,
Palemahan. Parhyangan artinya manusia hendaknya menjaga
keharmonisan dengan Tuhan dapat diimplementasikan melalui
upacara-upacara keagamaan, sembahyang, beryajna, dan lainlain. Pawongan artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan
antar sesama manusia, seperti yang kita ketahui bahwa manusia
merupakan mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain
melalui interaksi saling toleransi dan komunikasi yang baik dalam
masyarakat. Palemahan artinya bahwa manusia hendaknya
menjaga keharmonisan kepada alam atau lingkungan hidup
misalnya menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keasriannya.
Dengan memahami tri Hita karanaumat Hindu akan memahami
kehidupan dengan Tat Twam Asi mempunyai arti engkau adalah aku
dan aku adalah engkau. Makna mendasar yang dapat dipetik dari
Tat Twam Asi tersebut adalah bagaimana menyayangi diri sendiri
demikian juga menyayangi orang lain bahkan lingkungan sekalipun.
Misi keempat menjabarkan bahwa agar umat Hindu untuk mampu
mempertahankan nilai-nilai budaya agama dan budaya tradisi yang
selalu beriringan pada pelaksanaan acara keagamaan maka di misi
yang kelima menjabarkan agar umat Hindu mampu melaksnaka
upacara keagamaan dengan nilai-nilai ajaran agama dan budaya
tradisi yang dimiliki di daerh dimana itu merupakan bagian sacral
tidak boleh untuk ditinggalkan.
Dengan nilai-nilai keagamaan yang dibangun umat Hindu
memiliki jiwa yang sejuk dan damai untuk membangun
kesejahteraan dan kemakmuran. Parisada Hindu Dharma Indonesia
memberikan penegasan dalam program yang dijalankan agar selalu
berdharma yaitu dengan berdharma agama dan berdharma Negara.
Dharma agama yaitu selalu mengedepankan tuntunan Jnana, Etika
dan Upacara. Jenana Pengetahuan, etika perilaku kehidupan,
dan Upacara adalah ritual keagamaan. Dharma Negara adalah
dengan megedepankan Pancasila sebagai dasar Negara, UndangUndang Dasar1945 sumber hukum Negara, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai empat pilar
kebangsaan. Lembaga agama Parisada sebagai majelis tertinggi
umat Hindu mengedepankan nilai-nilai kesadaran “eling” untuk
pengendalian umat bahwa kedamaian dan kemakmuran untuk
kemajuan bangsa. (Wahonogol)
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Bimas buddha

PAHLAWAN Itu Adalah Ayah dan Ibu Kita

* Sumber: http://www.tzuchi.or.id/read-misi/menyelami-makna-sutra-bakti-seorang-anak/5615

“Bilamana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan,
membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik.
Orang itu akan menerima akibat perbuatannya
dengan ratap tangis dan wajah yang bergelimang air mata.
Dhammapada; 67
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S

ejak manusia dilahirkan sampai dengan siap menjalani hidup
ditengah masyarakat sebagai seseorang yang telah dewasa,
kita selalu mendapatkan jasa dan perhatian dari orang tua kita.
Orang tua yakni ayah dan ibu adalah orang yang sangat berperan
dalam mempersiapkan anak-anak mereka menjadi pribadi yang
memiliki kesiapan dan kedewasaan dalam menghadapi kehidupan
kelak dikemudian hari.
Seorang ayah akan berjuang sekuat tenaga untuk mencukupi
kebutuhan hidup keluarganya. Seorang ibu juga dengan suka
dan rela akan mengatur dan mendidik keluarga dengan sebaikbaiknya dan membelanjakan sebagian besar harta suaminya untuk
mencukupi kebutuhan anak-anak mereka. Demi melihat anak-anak
mereka tumbuh dengan bahagia dan tanpa kekurangan, seorang
ayah dan ibu selalu bersama-sama menjalankan tanggung jawab
mereka tanpa sedikitpun mengeluh maupun merasa lelah. Mereka
akan mencukupi kebutuhan sandang, makanan, pendidikan bahkan
perhatian tentang kesehatan anak-anak mereka.
Pada saat anak menderita sakit terlihat sekali kekawatiran dan
duka yang mereka rasakan, ibarat lebih baik mereka menggantikan
rasa sakit yang diderita sang anak, daripada melihat anak-anak
mereka menderita sakit.
Pun pada saat anak-anak mereka sedang berada di luar rumah
baik di sekolah, kampus maupun tempat kerja, sepanjang waktu
dalam keseharian mereka hanya memikirkan sang anak dan selalu
berharap anak-anak mereka dalam kondisi yang baik.
Seorang ibu mampu menahan lapar sampai anak-anak mereka
kembali kerumah dalam keadaan sehat dan selamat, seorang ayah
dengan sigap akan memberikan penguatan dan meyakinkan sang
ibu bahwa anak-anak mereka akan baik-baik saja.
Bahkan pada saat anak-anak mereka sudah berumah tangga,
perhatian dan kasih sayang mereka kepada anak-anak tak pernah
surut. Meski anak-anak mereka yang telah bekerja belum bisa
memberikan perhatian kepada orang tuanya dengan harta yang
mereka miliki, orang tua kita bisa saja bercerita kepada tetanggatetanga dekat mereka bahwa sang anak sedang berusaha menabung
untuk membeli rumah, maupun untuk mencukupi kebutuhan mereka
sendiri sehingga mereka belum berkesempatan memberikan apaapa untuk kedua orangtua mereka.
Pada saat akan mengunjungi anak-anak mereka yang telah
berkeluarga dan jauh dari rumah mereka, mereka pasti akan
membawakan makanan kesukaan sang anak, dan sesampai
dirumah sang anak mereka akan bersikap seperti saat anak-anak
mereka masih kecil. Membantu membereskan dapur, memasakan
makanan kesukaan anak-anak mereka, membersihkan meja
makan, membersihkan lingkungan rumah dan banyak hal yang
akan dilakukan dirumah anaknya dengan riang dan gembira.
Banyaknya budi baik orang tua yang tidak bisa kita ingat
satu persatu, mereka ibarat pahlawan yang secara nyata telah
melakukan berbagai hal baik dan mengorbankan kepentingan demi
kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak. Dalam hal memuliakan
dan menghormati pengorbanan orang tua kita ini, Buddha pernah
membabarkan kotbah tentang kemuliaan dan keunggulan layaknya
seorang pahlawan yakni orang tua kita dalam merawat dan
mengasuh kita.
Dalam petikan Aṅguttara Nikāya i,61 (Kataññu Sutta)
dituliskan sabda Sang Buddha sebagai berikut:
Kunyatakan, O para bhikkhu, ada dua orang yang tidak pernah
dapat dibalas budinya oleh seseorang. Apakah yang dua itu? Ibu
dan ayah.

Bahkan seandainya saja seseorang memikul ibunya ke manamana di satu bahunya dan memikul ayahnya di bahu yang lain,
dan ketika melakukan ini dia hidup seratus tahun, mencapai usia
seratus tahun; dan seandainya saja dia melayani ibu dan ayahnya
dengan meminyaki mereka, memijit, memandikan, dan menggosok
kaki tangan mereka, serta membersihkan kotoran mereka di sana
bahkan perbuatan itu pun belum cukup, dia belum dapat membalas
budi ibu dan ayahnya. Bahkan seandainya saja dia mengangkat
orangtuanya sebagai raja dan penguasa besar di bumi ini, yang
sangat kaya dalam tujuh macam harta, dia belum berbuat cukup
untuk mereka, dia belum dapat membalas budi mereka. Apakah
alasan untuk hal ini? Orangtua berbuat banyak untuk anak mereka:
mereka membesarkannya, memberi makan dan membimbingnya
melalui dunia ini.
Sesuai kotbah Buddha tersebut dapat disimpulkan bahwa
meskipun banyak hal yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita
dengan harapan untuk membalas budi mereka, tidak akan pernah
cukup apa yang kita kerjakan untuk membalas bahkan untuk
mengganti pengorbanan yang telah diberikan orang tua kita. Harta
yang telah mereka berikan untuk kita barangkali bisa kita gant, tetapi
jasa dan pelayanan yang telah mereka berika kepada kita tidak akan
sanggup kita ganti.
Meskipun kita tidak bisa menggantikan jasa-jasa orang
tua kita, tetapi sebagai anak yang berbakti, sepatutnya kita
melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan peran dan
pengorbanan orang tua kita. Caranya telah di jelaskan oleh Buddha
dengan pernyataan sebagai berikut:
Tetapi, O para bhikkhu, seseorang yang mendorong
orangtuanya yang tadinya tidak memiliki keyakinan, membiasakan
dan mengukuhkan mereka di dalam keyakinan; yang mendorong
orangtuanya yang tadinya tidak bermoral, membiasakan dan
mengukuhkan mereka di dalam moralitas; yang mendorong
orangtuanya yang tadinya kikir, membiasakan dan mengukuhkan
mereka di dalam kedermawanan; yang mendorong orangtuanya
yang tadinya bodoh batinnya, membiasakan dan mengukuhkan
mereka di dalam kebijaksanaan -orang seperti itu, O para bhikkhu,
telah berbuat cukup untuk ibu dan ayahnya: dia telah membalas
budi mereka dan lebih dari membalas budi atas apa yang telah
mereka lakukan.
Barangkali karena ketidak tahuan orang tua kita tentang
manfaat-manfaat melakukan perbuatan baik seperti yang dijelaskan
oleh Buddha, dapat kita jadikan pedoman dalam melaksanakan
kewajiban seorang anak dalam membalas budi kepada orang tua
kita tercinta. Karena meskipun jasa dan pelayanan mereka tak
pernah bisa kita gantikan, namun menjadi kewajiban yang utama
bagi kita untuk mendorong dan mengingatkan mereka untuk terus
berbuat baik di sepanjang sisa perjalanan hidup mereka.
Sebagai anak-anak mereka, setidaknya meluangkan waktu
untuk mengunjungi orang tua kita selama masih hidup, maupun
menanyakan tentang kabar mereka dan membantu meringankan
beban kebutuhan hidup di hidup mereka. Karena hal-hal demikian
sudah pasti akan membuat mereka merasa bahagia dan merasa
diperhatikan oleh anak-anak mereka. Pada saat mereka meniggal
dunia, kita semestinya rajin melakukan perbuatan-perbuatan baik
dan mulia dan selalu melimpahkan jasa-jasa baik kita melalui doa
dan pelimpahan jasa agar orang tua kita mendapatkan manfaat dari
perbuatan baik yang telah lakukan. (Siswanta).
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Bimas KONGHUCHU

Foto: Istimewa

Menyelaraskan Nilai Kebangsaan Dengan
Ajaran Agama Untuk Mencegah Radikalisme

B

angsa Indonesia merupakan Bangsa besar yang melewati
banyak masa, dari masa penjajahan kolonial, Penjajahan
Jepang, Kemerdekaan, melawan pemberontakan dalam
negeri, sampai sekarang masa reformasi. Banyak pula nilai
kebangsaan yang muncul dari masa ke masa, selain perjuangan
melawan penjajah, pernah muncul sumpah persatuan yang sudah
berkumandang dalam nusantara sejak kerajaan Majapahit 1293
dalam buku Sutasoma karang Empu Tantular dengan Semboyan
“Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua“ yang artinnya
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walaupun berbeda namun satu jua adanya, sebab tidak ada
agama yang memiliki Tuhan yang berbeda, dilanjutkan masa kaum
cendikiawan pada 1908 pada Budi Oetomo yang mendorong
Nasionalisme Culture, sampai pada sumpah kesatuan bangsa
dalam sumpah pemuda 1928 dengan meleburnya pergerakan
kedaerahan menjadi Satu Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu Bahasa
yiatu Indonesia, puncaknya pada kemerdekaan Republik Indonesia
dengan pembentukan Ideologi bangsa yaitu Pancasila. Dimana pada
tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan perubahan yang menyangkut

masalah dalam realitas menunjukan adanya pergumulan atau
pengaruh terhadap nilai – nilai ideal dalam Pancasila dengan nilai
– nilai yang mengedepankan individualistis, hedonist dan yang
eksterm sekarang munculnya nilai yang radikal.
Empat pilar yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan
Undang – Undang Dasar 1945 merupakan nilai – nilai luhur bangsa
yang memiliki arti yang menjadikan bangsa Indonesia yang rukun,
bersatu, cinta tanah air dan memegang nilai religi serta spiritual
melalui agama yang diyakininya, di masa demokrasi yang dinamis
ini, niali – nilai radikalisme mulai masuk dan menyusup untuk
mengoyangkan landasan empat pilar bahkan yang lebih ekstrem
ingin menggantikan nilai – nilai luhur bangsa dengan paham yang
radikal, terbukanya informasi yang cepat dan luas, pembekalan
akan pemahaman nasionalisme yang mulai memudar memudahkan
mereka untuk masuk dan menyebarkan nilai – nilai yang radikal.
Dengan permasalahan seperti itu maka diperlukan tidakan untuk
menjaga nilai luhur bangsa tersebut dengan menggadengan semua
elemen masyarakat terutama tokoh masyrakat dan tokoha agama,
dengan merefleksikan nilai spiritual dari agama masing – masing
untuk di implemaentasikan dalam nilai luhur bangsa, kemudian
disebarkan dan di siarkan kepada masing – masing pemeluknya
supaya dapat menimbulakan nilai spritual yang nasionalis, jelas
dengan menjalankan hal ini maka pondasi keagamaan dan
pemahaman nilai luhur bangsa jelas saling bersinergi dan selaras.
Seperti yang tersurat di dalam Kitab suci agama Mengzi 1 B
Pasal 15 Ayat yang ke 3
“Sebaliknya ada pula kata-kata, ‘Tanah air harus dijaga dari
generasi ke generasi, tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan
pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi “
Refleksi ayat diatas jelas menunjukan kewajiban terutama bagi
umat agama Khonghucu sebagai bagian dari bangsa Indonesia,
umat Khonghucu khususnya diwajibkan menjaga tanah air dimana
selain fisik juga nilai – nilai luhurnya, dijaga bukan hanya untuk
kita saja yang menjalani melainkan juga dijaga sampai generasi
kita dibawah – bawah nanti, ini menunjukan nilai berbakti kepada
negara yang merupakan pengembangan pembinaan diri dimulai dari
berbakti kepada Orang tua.

Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 dan bunyi naskah
yang berbunyi “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya “ dirubah menjadi “ Ketuhanan
Yang Maha Esa “.

Tanah air termasuk nilai nilai luhur bangsa yang ada didalamnya
tidak boleh kita tinggalkan karena masuknya pemahaman baru,
yang dinilai hanya cocok untuk pribadi kita masing – masing,
sehingga jelas nilai luhur bangsa harus dijaga, bahkan mungkin
harus mengorbankan nyawa untuk menjaga Tanah Air dengan
ancaman radikalisme dan terorisme dan kita harus hadapi tidak cari
aman pergi atau merubah kewarganegaraan.

Dilanjutkan ketika masa orde lama yang ditegaskan dengan
kata Presiden Soekarno tentang Nasionalisme ‘kalau jadi Hindu,
jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang
Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah
jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya
raya ini,” juga nilai kebangsaan yaitu tentang “ Gotong Royong “

Maka perlunya memberikan pemahaman akan pentingnya
menjaga bangsa Indonesia dengan meyelaraskan dengan nilai
dan kebijaksanaan dari prespektif masing – masing agama, yang
kemudian kita berikan kepada umat masing – masing baik melalui
kutbah, diskusi internal dan lintas agama juga pendidikan di bangku
pendidikan di sekolah.

Pada Masa Orde Baru kemurnian nilai – nilai luhur ini
dipertahankan, walaupun akhirnya pada masa reformasi yang
merupakan fase transisi menjadi masyarakat demokrasi dimana
dinamisasi sangat terjadi di era reformasi sekarang, yang menjadi

Minimal dengan mengedukasi maka kita dapat memberikan info
yang tepat dan tidak Hoax, juga sebagai penyeimbang diluar sana
dimana banyak berita yang simpang siur bahkan hoax
Selain nilai nilai luhur diatas juga diperlukan bagaimana kita
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dapat bersikap dengan perubahan yang terjadi sekarang, dalam arti
perlu diberikan pondasi bagaimana bersikap yang harmonis supaya
dapat terciptanya kedamaian. Tersurat didalam“
Ajaran Besar/ Thai Hak Bab Utama Pasal V
“Dengan meneliti hakekat tiap perkara dapat cukuplah
pengetahuannya; dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah
mengimankan tekadnya; dengan tekad yang beriman akan dapatlah
meluruskan hatinya; dengan hati yang lurus akan dapatlah membina
dirinya; dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan
rumah tangganya; dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah
mengatur negerinya; dan dengan negeri yang teratur akan dapat
dicapai damai di dunia “
Umat Khonghucu ketika diberikan paham baru atau ajakan
atau berita sesuatu disarankan untuk meneliti dahulu akan setiap
perkara, sesuatu yang berbeda dalam konsep agama Khonghucu
di buat harmonis jadi tidak menolak mentah – mentah dan juga
tidak langsung mengiyakan, harus dipelajari maksud tiap perkara
dan disini pula mencapai persamaan dalam pola pikir, kadang
perbedaan itu seperti kita melihat angka 6 dari sisi kiri, dan dari sisi
kanan terlihat angka 9, kalau kita saling bersikukuh tanpa membuka
hati dan mencoba harmonis maka akan bertentangan bahkan
bisa sampai pertikaian, dll. Semua karena bagaiaman di awal kita
memandang sebuah permasalahan.
Masuknya paham – paham radikalisme yang semakin gencar
karena mungkin kita selama ini tidak pernah melakukan pendekatan
persuasif dengan menggali apa yang menjadi masalah mereka.
Juga atau bisa kita langsung melihat dari satu sisi persamaan
agama atau kepentingan yang diperkuat dengan pemberian janji

34

Edisi IV/Tahun V/Oktober - Desember 2019

atau persamaan vidi dan misi
Bagaimana mencapai meneliti hakekat tiap perkara supaya dapat
minimal win – win solution, mencari banyak referensi sehingga kita
semakin cedas dan cukup pengetahuan dalam kehidupannuya.
Ketika referensi kita kuat maka kita akan dapat mengambil
keputusan dengan iman yang betekad tulus, sehingga terhadapa
pemahaman baru kalau memang sesuai referensi dengan ajaran
agama kita, kita bisa menerima belajar ataupun berkomunitas
dengan dahabat – sahabat kita yang baru ini.
Yang terpenting semuanya dilandasi dengan hati yang lurus,
hati yang dilandasi kebajikan setalah kita bisa menerapkan tahapan
– tahapan tadi maka kita akan dapat membina diri lebih baik lagi.
Menciptkan damai di dalam diri, kemudian keluarga, kemudian
Negara dan akhirnya kedamaian dunia.
Maka perlu digaris bawahi kalau pemahaman – pemahaman
dari luar yang masuk ke Indoensia dan kita dapat mensotir dengan
landasan keagamaan dan juga tetap menjaga semangat kebangsaan
melalui edukasi secara luas dimasyarakat , maka kita yakin bangsa
Indonesia akan tetap menjadi Bangsa Indonesia yang berdasar
Pancasila, Bhinnea Tunggal Ika, NKRI dan Undang – Undang Dasar
1945 merupakan hal yang tidak dapat digantikan oleh pemahaman
yang bertolak belakang bahkan yang radikal. Serta dengan semangat
pembinaan diri mencapai damai kita juga dapat meyelaraskan
kembali kepada orang yang telah berbuat radikal dan kembali ke
dalam jati diri bangsa kita menerima dengan legowo untuk kita ajak
maju membangun dan menerukan perjuangan pahlawan yang telah
tiada dengan meningkatkan kompetensi diri, sehingga SDM Unggul,
Indonesia Maju. (Js. Andi Gunawan, S.T)

Dinamika DAERAH

* Pranata Humas Madya Kankemenag Wonogiri, H. Mursyidi, ketika menjadi narasumber acara sosialisasi wawasan kebangsaan tingkat Kabupaten
Wonogiri tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wonogiri, Kamis (21/11) di Aula SMK 6 Pancasila Jatisrono

Pendidikan Agama dan Karakter
Mampu Bentengi Siswa dari
Paham Radikalisme
Wonogiri – Paham Radikalisme di Indonesia terus menggelinding
bak bola salju. Keberadaannya menggerus rasa nasionalisme,
rasa persatuan, dan kesatuan, serta menimbulkan keresahaan di
masyarakat. Paham radikalisme nyata di depan kita. Agar tidak
terus meluas seluruh elemen masyarakat harus dioptimalkan
membendung paham ini. Bahkan paham radikalisme sudah
menjangkiti kalangan terdidik maupun peserta didik.

Di hadapan ratusan generasi muda beliau mengungkapkan
bahwa para generasi penerus bangsa harus memeroleh materi
bidang pendidikan tersebut supaya mereka mampu menyaring
mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang bermanfaat
maupun tidak dibutuhkan. “Apalagi sekarang kita memasuki era
kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, khususnya di
bidang informasi dan teknologi,” ucap Mursyidi.

Pendidikan karakter bangsa harus terus diberikan kepada pelajar
dan mahasiswa untuk membentengi mereka dari ancaman paham
kekerasan dan ideologi yang merusak generasi bangsa. Pendidikan
karakter bangsa bisa berupa penguatan Ideologi Pancasila serta
pemahaman nilai-nilai agama yang benar.

Menyinggung maraknya penggunaan media sosial bagi kaum
milinial, Mursyidi berpendapat bahwa anak-anak usia sekolah harus
memahami penggunaan media digital atau medsos secara sehat.
Dengan demikian, informasi yang didapat maupun pemanfaatannya
harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut di ungkapkan Pranata Humas Madya Kankemenag
Wonogiri, H. Mursyidi, ketika menjadi narasumber acara sosialisasi
wawasan kebangsaan tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten
Wonogiri, Kamis (21/11) di Aula SMK 6 Pancasila Jatisrono, yang
ikuti pengurus OSIS SMA dan SMK se ex. Distrik Jatisrono.

Selain itu di generasi muda mengoptimalkan pengembangan dan
pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan
kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada
nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Mursyid_Heri)
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Artikel

MENEGUHKAN ISLAM INDONESIA
Telaah Kritis Atas Faham Radikal Politik dan
Radikal Agama

Foto: Istimewa

F

enomena bahkan semakin gencarnya sebagian masyarakat
yang arab Orientd telah mebuat banyak sekali pertanyaan
dan persoalan tentang bagimana sebenarhya huungan Arab,
Indoneisa (Jawa) dan Islam. Hal ini dikarenakannkarena dunia
arab khususnya Timur Tengah adalah pusat Islam.Disanalah Islam
lahir, disanalah Islam pertama diajarkan dan disanalah pusat kajian
keislaman.Meski demikian, haruskah Islam kita sewarna dengan
Islam mereka yang disana? Padahal budaya, watak, karakter
kita tidak semua sama. Disinilah nalar kritis tak boleh diabaikan.
Sepenuhnya diakui bahwa kiblat Islam adalah timur tangah;
turunnya wahyu, hidup nabi dan sahabat, sejarah agama juga
artefak-artefak berserakan di sana. Namun Islam tidak menutup
peluang untuk berislam secara berbeda dengan timur tengah dan
dunia arab. untuk mengambil peluang berbeda itulah kita perlu
mencermati dan belajar dari timur tengah bahwa tidak semua yang
ada di dunia arab adalah Islam. Atau sebaliknya Islam bukanlah
harus arab sama halnya dengan pemahaman bahwa Alquran
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memang berbahasa arab tapi alquran bukan bahasa arab, alquran
adalah alquran. Ada dua hal utama dalam tulisan ini ( Ed. Endang
Turmudzi, Riza S, 2005: 113-115) yang kita kritisi dari pemikiran
umat Islam tentang Islam dan Arab (Timur tengah). Pertama,
Pandangan Politik. Sebagian umat Islam Indonesia berkeyakinan
bahwa untuk menjadi muslim yang kaffah, ia harus menegakkan
syariah Islam dalam berprilaku sehari-hari termasuk diantaranya
adalah penegakan syariah dalam bernegara. Penegakan syariah
yang dimaksud dalam bernegara adalah pemberlakuan syariat
Islam terutama hal jinayah dan hudud.Yang berzina harus dirajam,
yang mabuk harus dicambuk.Yang membunuh harus diqishosh dan
yang mencuri harus dipotong tangan. Mereka melihat praktek di
dunia arab terutama Saudi sebagai praktek ideal hukum Isalm yang
benar karena pencuri dihukum potong tangan..Dalam hal praktik
keagamaan, perilaku syariah bagi kelompok ini adalah saat simbolsimbol agama menjadi hal yang sangat prioritas. Berjenggot, celana
diatas mata kaki, selalu membawa kayu siwak dan berbicara ala

timur tengah semisal ente dan ane. Bagi kelompok ini praktik
keagamaan yang tidak ada pada masa nabi berarti bidah bahkan
kafir.Disini mereka tampak tidak suka acara peringatan maulid,
tidak suka puji-pujian saat menunggu qomat, tahlil dan slametan
lainnya.Di satu sisi memang kelompok ini sangat disiplin dalam
ritual agama seperti sholat berjamaah sesuai awal waktu sehingga
dengan segera rapat-rapat dihentikan demi mendengar kumandang
adzan.Apa yang telah kami sebut diatas tentulah sangat baik bagi
seorang muslim. Tapi tidak berarti menutup celah untuk dikritisi.
Pertama, misal soal penegakan syariat Islam dan Negara Islam.
Mereka menginginkan Negara Islam tapi mereka juga terbelah
apakah sistem Negara Islam itu untuk negara bangsa seperti
penegakan syariah Islam di Indonesia seperti keinginan Jamaah
Islamiyah atau politik transnasional Negara Khilafah seperti yang
dipraktekkan secara brutaloleh ISIS atau seperti ciata-ciata HTI?.
Dan bila yang dimaksud adalah Negara khilafah, lantas Negara
khilafah model mana yang akan dikuti?.Khulafaurrosyidin?dinasti
Umayah?, Abasiyah?, Utsmani atau yang mana? Kedua, Pandangan
keagamaan.akhir-akhir decade ini, muncul kelompok-kelompok
yang secara faham keagamaan (bersamaan dengan faham
mereka tentang politik) begitu kaku, hitam putih, dan secara yakin
meyakini praktik keagamaan mereka adalah yang paling mendekati
nabi dalam mempraktikan agama (Syariah: Fiqh) mereka bersifat
tekstualis skriptualis dan enggan menerima perbedaan. Mereka juga
apriori terhadap budaya sebagai pertimbangan penetapan hukum.
Bahkan menurut mereka tradisi adalah sesat, mereka mudah
membid’ahkan praktik kelompok lain bahkan terkadang ekstrim
dengan menyebut kelompok lain kafir, sehingga kelompok ini juga
disebut takfiri. Dalam menjalankan praktik keagamaan mereka
cenderung menonjol dalam hal-hal simbol seperti berpakaian ala
orang arab. Mereka menyerang tradisi lokal sebagai bidah seperti
tradisi mendoakan orang mati (tahlilan 3, 7 ,40 100 hari dan
seterusnya). Mereka juga keberatan dengan ziarah kubur. Pada
tahap yang lebih ekstrim kedua pandangan ini (baik secara politik
ataupun keagamaan) akan agresif menyerang kelompok lain dan
atas nama agama (jihad) mencoba menghancurkan kelompok
lain sehingga peristiwa bom bunuh diri dibeberapa tempat adalah
sebagai akibat dari pemahaman dua pandangan ini. Pemerintah
yang sah mereka cap sebagai thaghut karena dinilai tidak islami dan
masyarakat yang mempraktekan ziarah kubur, slametan mereka
cap sebagai bidah dan kafir,dan keduanya harus dihancurkan.
Meneguhkan Indonesia
Indonesia, Negara dengan penduduk muslim terbesar dunia
adalah wajah Islam yang berbeda. Muslim indonesia terkenal ramah,
santun, moderat dan sangat toleran. Perbedaan bukan menjadi
alasan untuk tidak hidup rukun.Kita tidak pernah mendengar misal,
jamaah dua organisasi terbesar yakni NU dan Muhamadiyah saling
berhadapan dengan masing-masing membawa golok atau senapan.
Kini kedua organisasi tersebut justru semakin mesra bergandeng
tangan, menukil ucapan ketua PBNU saat memberikan ceramah
di Brebes (juga di banyak tempat): NU dan Muhamadiyah ibarat
sepasang sandal yang tidak bisa dipisahkan”. Sejuk sekali.Dalam
berpolitik, umat Islam di Indonesia sepakat bahwa negara tidak
harus Islam dalam arti tekstual Negara Islam yang melaksanakan
potong tangan bagi pencuri.Tapi juga bukan negara sekuler dimana
negara abai terhadap pentingnya peran agama seperti yang berlaku
di Barat.Para pendiri bangsa dengan sangat cerdas melihat potensi

bangsa baik plus minus bisa menjadi sebuah bangsa yang besar.
Dengan kenyataan bahwa masyarakat sangat hetrogen dan plural,
maka lewat proses yang panjang dan berliku tapi tetap beretika,
para pendiri bangsa sepakat Pancasila dan UUD 45, Kebhinekaan
dan Kesatuan adalah final. Konsep Negara memutuskan bahwa
Indonesia adalah Negara Pancasila dengan spirit agama yang
menjiwai tata pemerintahan.Substansi agama menjadi pondasi
dalam menjalankan pemerintahan. Meski masih ada keraguan
bahkan penolakan dari sedikit umat Islam tapi pada prinsipnya
dasar Negara diterima dan terus bertahan hingga sekarang.
Pada kenyataannya, praktek kehidupan beragama di Indonesia
berjalan dengan sangat baik. Tempat ibadah, lembaga pendidikan
keagamaan, tokoh-tokoh agama diperlakukan sangat baik oleh
negara. Lembaga agama seperti MUI, NU, Muhamadiyah, Persis,
Nahdatul Wathon, mampu membangun komunikasi dengan baik.
Bahkan lembaga-lembaga agama bentukan pemerintah juga
menjamur, seperti BAZNAS, LPTQ, BWI, FKUB dll semua menjadi
bukti betapa agama dan negara bisa berjalan bersama saling
melengkapi. Adapun dalam hal praktekkeagamaan: umat Islam di
Indonesia sangat moderat dan toleran. Umat Islam mewarisi cara
dakwah Walisongo sabagai penyebar agama terutama di pulau
Jawa. Ulama-ulama dulu begitu santun, menyatu dan membumi
dalam menyebarkan Islam. Bayangkan para ulama berdarah arab ini
rela menanggalkan nama-nama arab mereka dan merubah dengan
nama pribumi agar lebih menyatu. Sunan Bonang, Sunan Ampel. Ki
Ageng Getas Pendawa, Ki Ageng Selo. sehinggatidak terlalu lama,
Islam bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia tanpa
pertumpahan darah. Bahkan sampai kini metode itu dilestarikan oleh
terutama oleh ulama NU ( dan Muhamadiyah ) sehingga pesantren
–pesantren NU lebih dikenal dengan nama kampung daripada nama
arabnya seperti Pesantren Benda (Al-Hikmah), Ma’haduttolabah
(Babakan) Sarang, Jombang, Ploso, Kediri dll.
Terkait dengan pemahaman seperti itu, kini booming istilah
Islam Nusantara yang dicetuskan oleh ulama-ulama NU (yang
terkadang juga mengundang kritik). Islam Nusantara sederhananya
adalah Islam yang secara politik berpandangan bahwa Negara tidak
harus ansich Negara Islam bisa model apa saja sepanjang ruh
Islam diterjemahkan dalam kehidupan bernegara (oleh karenanya
NU menerima Pancasila dan menjadi pengawal terdepan). Secara
keagamaan, Islam Nusantara berfaham bahwa dalam penetapan
hukum, kebijakan lokal (Lokac Wisdom) yang terangkum dalam
adat dan budaya tidak harus ditolak. Tapi ada filter dan sepanjang
bermanfaat dan tidak bertentangan maka bisa dijadikan sebagai
pertimbangan penetapan hukum. Tapi saat budaya berlawanan
dengan syariat maka budaya harus tunduk pada syariat.Islam
tidak bermaksud membumihanguskan budaya tapi Islam menata
agar aspek baik buruk tidak diabaikan.Maka tradisi ulama NU saat
berdakwah adalah dengan mengenakan sarung, sorban dan berpeci
tidak harus berpakaian ala Timur Tengah (Ed. Ubaidillah Ubaid, M
Bakir, 2015: 59-61).
Indonesia Ladang Jihad
Indonesia adalah negara yang sangat majemuk baik dari sisi
agama budaya suku bahasa dll. Namun satu yang pasti Indonesia
memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Sebagai negara
kepulauan, jelas kita memiliki rentang laut yang sangat luas
(bayangkan kekayaannya). Kita memiliki beribu-ribu pegunungan
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dengan hutan yang hijau.Rempah-rempah kita tak pernah habis
meski ratusan tahun dieksploitasi oleh penjajah. Kita memiliki jumlah
penduduk yang banyak (bayangkan kita bisa punya banyak ahli di
segala bidang atau kita bentuk tim sepakbola sampai 5 timnas; PSSI
A sampai E dan empat diantaranya tampil di semifinal piala dunia).
Timbul pertanyaan: terus harus diapakan? maka jawabanyapun
jelas: harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan
bersama; umat Islam, bangsa Indonesia juga dunia dan inilah
ladang jihad terbesar kita. Mengapa? Karena menjaga, melestarikan
serta memanfaatkan sumber daya alam itu adalah perintah agama
yang dirumuskan dalam kaidah lima pokok tujuan agama (Ushulul
Khomsah) (Yusuf Qordlawi, Terj. Bahrudin, 1996: 25). Prinsip
yang dianut oleh ulama sunni termasuk didalamnya Ulama NU
dan Muhamadiyah. Dalam konsep Ushulul Khomsah, agama
memerintahkan kita untuk pertama: Menjaga Agama (Hifduddin).
Disinilah pentingnya kita sholat. Sholat bukan untuk menjadikan kita
kaya atau sukses tapi sholat adalah salah satu bentuk komitmen
kita sebagai seorang muslim bahwa sholat adalah tiang agama.
Tapi bukan hanya tentang sholat, Islam menghendaki lebih dari itu
yakni pembangunan manusia seutuhnya.Dalam agama, ada kaidah
perintah terhadap sesuatu adalah perintah terhadap sarananya.
Artinya kita juga diperintahkan untuk membangun sarana sholat
yakni masjid.Untuk membangun masjid dibutuhkan arsitek yang
unggul.Bayangkan bangsa Indonesia melahirkan arsitek arsitek
ulung yang mampu membangun bukan hanya masjid tapi juga
jembatan, gedung gedung tinggi.Kampus dll. Kedua, Hifdzul Aqli
(Menjaga akal). Agama melarang kita mengkonsumsi minuman
keras, narkoba dll yang dapat merusak akal tapi bukan hanya itu,
agama menghendaki bagaimana akal digunakan dengan maksimal
sehingga setiap upaya menjaga akal juga merupakan perintah
dari agama. Sebagai contoh: arena Moto gp begitu berbahaya.
Kecepatan 1000 cc bisa dipacu maksimal untuk jadi pemenang.
Dan kita bisa melihat beberapa pembalap seperti Rossi, Lorenzo,
Marquez terjatuh. Tapi kita juga bisamelihat, dengan cepat mereka
bangun, mengambil motor dan jalan lagi. Kenapa ini terjadi?
Karena sistem pengamanan pada tubuh mereka sangat bagus.
Pakaian terutama helm sebagai pelindung kepala sangat sempurna.
Sebetulnya terkait dengan Hifdulaqli tidak semata-mata haram
khamr dan narkoba.Tapi bagimana kita membangun, menciptakan,
berinovasi terkait dengan semua yang melindungi fungsi akal.
Seorang muslim, bangsa kita harus mampu memproduksi helmhelm canggih tidak hanya mengimpor sehingga memperkecil resiko
cedera pengendara. Kita juga harus mampu menciptakan obat-obat
sakit kepala yang manjur.dan ini adalah perintah dan tujuan agama.
Ketiga, Hifdulmal (menjaga harta) merampok, korupsi haram.Tapi
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agama juga memerintahkan kita untuk menjaga harta kita dengan
cerdas. Dan di zaman global sekarang ini tentulah mengurus
sertifikat tanah, STNK, BPKB menjadi hal yang sangat urgen
mengingat semua transaksi jual beli tanpa surat-surat tersebut
akan sulit, disinilah kita harus merubah imej bahwa beribadah
bukan hanya sholat dan ngaji, tapi taat aturan dengah bayar pajak,
membuat sertifikat tanah, memiliki KTP dan SIM juga bermanfaat
dan berpahala. Keempat, Hifdunnasl (menjaga keturunan). Aborsi,
mentelantarkan anak adalah haram. Tapi lebih dari itu, agama Islam
yang menjadi fondasi Negara, menghendaki penerapan yang lebih
luas bahwa menyiapkan generasi masa depan yang kuat adalah
kewajiban. Disinilah pentingnya ditanamkam integrasi iman islam
bahwa menabung guna persiapan kuliah anak adalah ibadah,
menambah jam pelajaran dengal les itu berpahala. Penebangan
hutan boleh asalkan ada penghijauan karena itu diperuntukkan bagi
anak cucu kita. Bila kita melihat secara luas betapa Islam adalah
pembangunan dan untuk membangun maka dibutuhkan media
.media itu adalah negara dan Indonesia adalah bagian penting
dari media itu. Kelima. Hifdzunasf (menjaga Jiwa).Bunuh diri dan
membunuh orang adalah keji dan haram.Tapi sebaliknya menjaga
fisik, berolah raga, menghindari konsumsi makan yang berlebihan
adalah kewajiban agama.Menanam sayur dan tumbuhan yang
bermanfaat untuk makanan dan obat-obatan adalah perintah agama.
Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa kita ingin masuk
syurga dengan menjadi ahli akhirat tapi seharusnya kita juga harus
menjadi ahli dunia karena disinilah kita hidup.Sholatlah tapi untuk
sholat dengan tenang dibutuhkan badan yang sehat dan masjid
yang nyaman.Ini perintah agama. Kita memang tidak membunuh
orang tapi kita juga jangan makan minum berlebihan karena kadar
tubuh kita harus seimbang. Kita memang tidak membunuh tapi kita
juga berdosa kalau RS, Puskesmas, Klinik kesehatan juga minim
fasilitas.
Bila demikian halnya, apa yang kurang dari Indonesia, sepertinya
sudah cukup lengkap. (menyitir pernyataan Prof. Muladi) Substansi
negara sudah ada bahwa agama menjiwai tata kelola Negara.
Struktur sudah lengkap karena semua bidang tata kelola sudah
ada yang tangani. Kementerian Kesehatan, Keuangan, Pendidikan
sudah ada semua. yang diperlukan sekarang adalah satu: Kultur
atau sikap konsistensi. Istikomah yang kita belum mampu.Maka
untuk membangun istikomah itu diperlukan jiwa-jiwa bersih yang
mau berjuang untuk membangun, menjaga negara dan negara itu
adalah Indonesia. Di sini kita lahir, kita makan, kita sholat dan di sini
kita akan mati dan dikuburkan. oleh karena itu jagalah Indonesia
tanah air kita. (Akrom Jangka Daosat)

Opini

Nasionalisme Santri di Era Global
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ra global sekarang ini meniscayakan percepatan di segala
aspek kehidupan. Informasi yang terjadi di berbagai belahan
dunia dapat diketahui dalam hitungan detik. Sekat antar bangsa
menjadi tipis. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi
modern sangat canggih sehingga dunia ini seperti desa kecil yang
satu dengan yang lain bisa tersambung dengan cepat. Ekspansi
ideologi, ilmu, budaya, dan nilai berjalan dengan massif dan intensif.
Bagi seseorang yang tidak punya pondasi ideologi yang kokoh dan
filter yang kuat, maka globalisasi sama dengan westernisasi atau
pembaratan budaya.
Maka wajar jika Prof. Nuh, Mantan Menteri Pendidikan Republik
Indonesia dalam satu satu forum menekankan generasi muda
untuk membedakan antara pop culture dan golden culture. Jika
yang datang dari Barat adalah pop culture, seperti budaya yang
dibawa turis dengan pakean ketat dan seks bebas yang jauh dari
nilai budaya Timur, maka jangan diambil dan ditiru, karena budaya
tersebut di Negara asalnya adalah sampah yang tidak bernilai.
Namun, jika yang datang dari Barat adalah golden culture, seperti
riset dan pengembangan (research and development), maka harus
segera diadopsi dan dikembangkan, karena budaya inilah yang
membuat Barat maju. Inovasi dan kreativitas lahir dari riset yang
mendalam dan akurat.

Dalam konteks nasionalisme, maka gempuran informasi dan
budaya global semakin mengikis nasionalisme anak bangsa,
khususnya yang menjangkiti anak muda. Mereka justru menilai
bangsanya sendiri sebagai bangsa terbelakang, tidak punya prestasi,
dan asumsi negatif lainnya. Sementara bangsa lain dianggap
sebagai bangsa maju yang harus ditiru sebagai syarat menggapai
kemajuan. Pudarnya nasionalisme sebagian besar generasi bangsa
ini menjadi ancaman serius pembangunan karakter bangsa dalam
jangka panjang.
Santri dalam konteks ini harus menjadi garda depan yang
mengawal nasionalisme bangsa di tengah gempuran ideologi
dari berbagai Negara di era global. HSN (Hari Santri Nasional)
tahun 2019 harus menjadi energi besar santri dalam meneguhkan
nasionalisme dan menyebarluaskannya di tengah masyarakat. HSN
yang jatuh tanggal 22 Oktober adalah afirmasi nasionalisme para
santri saat Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari bersama para
kiai yang lain berkumpul di Surabaya untuk membahas masalah
genting bangsa dan akhirnya keputusan yang dikenal dengan nama
resolusi jihad ini disampaikan Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim
Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Salah satu isinya adalah
kewajiban setiap muslim untuk mengangkat senjata dalam rangka
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya kolonial yang
ingin menjajah kembali Indonesia.
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Resolusi Jihad Hadlratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari inilah
yang membakar semangat umat Islam dari berbagai pelosok
negeri, khususnya yang ada di sekitar Surabaya, seperti Lamongan,
Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, dan Tuban, untuk
berbondong-bondong ke Surabaya dalam rangka menghadapi
musuh. Senjata yang serba terbatas tidak menyulutkan langkah
mereka dalam membela tanah air. Doktrin agama dalam konteks ini
menjadi peneguh nasionalisme yang sangat menentukan eksistensi
bangsa di tengah gempuran kolonial yang menggunakan senjaga
canggih.
Sejarah emas inilah yang harus diwarisi santri. Kapanpun
dan dimanapun, mereka akan menjadi garda depan yang
memperjuangkan nasionalisme dan patriotisme bangsa demi
tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
konteks persaingan dunia di era global sekarang, maka nasionalisme
santri harus diwujudkan dalam banyak aspek. Antara lain:
Pertama, menjadi pengawal ajaran Islam Ahlussunnah Wal
Jamaah An-Nahdliyyah yang lebih akrab dengan nama Islam
Nusantara. Karakteristiknya adalah moderasi, toleransi, dan progresi.
Moderasi adalah tengah-tengah antara wahyu dan akal, vertikal dan
horizontal, dan ritual dan sosial. Toleransi adalah menghargai dan
mengapresiasi budaya lain dan menjauhi sikap menyalahkan dan
menghakimi. Progresi adalah berpikir dan bergerak maju ke depan
untuk menggapai kemajuan di segala aspek kehidupan. Progresi
dilakukan dengan optimalisasi kerja intelektual dan sosial sesuai
kapasitas keilmuan, finansial, dan politik kebangsaan.

Jika ada kelompok yang merasa dirinya benar dan berhak masuk
surga, sementara kelompok lain dikatakan sesat dan masuk neraka,
lalu menyalahkan, menyesatkan, dan bahkan menteror, maka yang
terjadi di tengah masyarakat adalah permusuhan dan perpecahan
yang jauh dari substansi ajaran Islam yang menekankan perdamaian
dan ketenangan jiwa.
Kedua, berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen
bangsa lain untuk bersama-sama mengembangkan potensi lokal.
Kelebihan santri adalah orientasi horisontalnya. Orientasi horizontal
santri inilah yang harus dipertahankan dan dikembangkan supaya
potensi lokal bangsa yang sangat kaya dan beragam bisa muncul
ke permukaan menjadi aset dan potensi nasional yang menjadi
kebanggaan bangsa.
Ketiga, mengawal moral bangsa. Era globalisasi ini ditandai
dengan dekadensi moral akut. Oleh sebab itu, santri harus
menjadi teladan moral agung dan mengajarkannya kepada
masyarakat dengan keteladanan tinggi supaya virus moral agung
merambah masyarakat secara luas. Moral agung menjadi pondasi
pembangunan bangsa. Jika moral agung kokoh, maka bangsa ini
akan mengalami kemuliaan. Sebaliknya, jika moral agung roboh
dan berubah menjadi moral bobrok, maka kehinaan bangsa tinggal
menunggu waktunya.
Semoga HSN tahun 2019 ini menjadi pelecut semangat bangsa
ini memperkokoh nasionalismenya di tengah maraknya virus
radikalisme dan fundamentalisme yang mengancam negeri ini.
(Jamal Ma’mur Asmani)

Karakteristik inilah yang memperkuat nasionalisme bangsa
karena membawa persaudaraan dan menghindari permusuhan.

Foto: Istimewa
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Deradikalisasi Masih Disalahpahami

Foto: Istimewa

S

ebagai negara demokrasi Indonesia mendapat apresiasi besar
atas keberhasilannya menangani kasus tindak kejahatan luar
biasa, terorisme . Meski melalui pendekatan hard approach
yang dilakukan satuan pengamanan elit negara seperi Detasemen
Khusus (Densus) 88 anti teror Polri, satuan tugas penanggulangan
terorisme TNI , satuan tugas anti teror Kejaksaan Agung RI atau
aparat penegak hukum lainnya namun upaya penegaakan hukum
tetap ditempuh untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan luar biasa
atau extraordonery crime itu .
Semua terduga pelaku aksi teroris yang berhasil diringkus
semuanya digiring ke hadapan majlis hakim dalam sebuah
persidangan terbuka utuk mendapatkan diintai pertanggungjawaban
dan dijatuhi vonis hukuman tetap sekaligus menggiringnya untuk
meringkuk dalam sel tahanan lembaga pemasyarakatan setelah
menerima vonis hukuman tetap dari majlis hakim. Secaravterbuka
masyarajat bisa melihat para pelaku aksi teroris yangb tertangkap
akhirnya dijatuhi sanksi melalui proses peradilan.
Namun perlu dipahami, karena teroris bukan kejahaatan
kemanusiaan yang biasa, tetapi sangat luar biasa, arealnya
menembus lintas negara bahkan hingga menyentuh ideologi negara,
sanksi vonis hakim terhadap pelakunya tidak secara otomatis
dapat menyelesaikan persoalan. Patah satu tumbuh seribu, pameo
ini sudah sangat popuker di lingkungan pelaku aksi teror. Vonis

hukuman dari persidangan yang adil tidak akan mengakhiri aksi
kejahatan luar biasa yang dilakukan.
Terlebih aksi teroris itu dibungkus dalam spirit keagamaan
yang memposisikan aksi kejahatannya dipahami sebagai bagian
dari amalan agama ( Islam), maka hukuman yang dijalani bukanlah
dipahami sebagai sanksi atas sebuah kesalahan tetapi sebagai
sebuah konsekuensi heroisme dalam membela keyakinannya.
Karena itu, kata Prof Dr Irfan Idris , MA (Direktur Deradikalisasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme / BNPT ) vonis hakim
tidak menjamin berakahirnya aki terorisme. Ini pekerjaan rumah
yang sangat berat sekali. Memang ada yang menyebutkan
melenyapkan tindak aksi terorisme bisa dilakukan dengan tumpas
kelor melalui operasi militer atau inteljen, karena Indonesia memiliki
satuan-satuan khusus anti teror yang prestasinya sangat luar biasa.
Tentu hal ini tidak akan dilakukan, sebagai negara demokrasi
tentu tidak bisa sembarangan dan serampangan dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran. Karena itu melalui BNPT,
Indonesia mengenalkan program deradikalisasi di kalangan
para narapidana terrorisme, keuarganya, pengikutnya dan para
simpatisannya. Diyakini bahwa peluru hanya mampu menembus
badan , tetapi tidak mampu menembus hati dan pikiran kelompok
radikla teroris, apalagi menyadarkannya kembali ke jalan damai.
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Mengapa deradikalisasi, ada beberapa sebab, pertama
munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham
radikal yang mengatasnamakan agama kemudian naik kelas
menjadi teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan ,
memporak porandakan tatanan dan tuntunan beragama serta
msyakajat dan negara. Kedua, mengajak kepada yang radikal
terutama kalangan napiter, mantan napiter dan jaringannya agar
kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral
dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang
sangat menghargai keragaman dan perbedaan.
Esensi lainnya, kata Prof Irfan, program deradikalisasi adalah
sebuah upaya mendorong untuk kembali ke dalam jati diri warga
negara Indonesia yang benar berdasarkan Pancasila, UUD 1945
dalam wilayah NKRI dibawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan
berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal
Ika.
Program deradikalisasi juga bagian dari realisasi strategi
kontra terorisme yang dipahami sebagai sebuah upaya untuk
merubah ideologi kelompok teroris secara drastis atau dengan
kata lain deradikalisasi bertujuan untuk mengubah seseorang yang
semula radikal menjadi tidak radikal lagi, termasuk diantaranya
menjauhkannya dari kelompok radikal.
Tuduhan Minor
Namun sayang, program deradikalisasi yang mengedepankan
pendekatan soft approach itu pagi-pagi sudah ada yang merespon
dengan pandangan minor. Deradikalisasi dituduh sebagai sebuah
upaya deislamisasi, bahkan lebih dalam lagi sebagai upaya sistmatis
pendangkalan aqidah atau program asing yang dijalankan bagi
umat Islam agar umat Islam mengalami kekeringan dari semangat
juang dalam membela dan menegakkan syariat Islam.
Padahal kalau bersedia memahami lebih dalam lagi, kata Ketua
Bidang Agama dan Budaya Forum Koordinasi Pencegaan Terorisme
Provinsi Jawa Tengah ( FKPT jateng) KH Dr A Hasan Asy’ari Ulamai,
MA , deradikalisasi yang dilakukan BNPT itu pada prinsipnya
sejalan dengan maksud Allah SWT dalam menurunkan syariat
Islam sebagaimana dilansir dalam kitab al Muwaffaqaat karya
Imam As Syathiby bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syariat
Islam adalah untuk menjaga dan memelihara lima prinsip dasar
yakni jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda.

bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif
dandapat menerima pihak-pihak yang berbeda dengan mereka .
Resosialisasi dan Reintegrasi, adalah program bimbingan
kepada mereka dalam upaya melakukan reposisi diri di masyaraat
agar dapat diterima oleh lingkungannya ,karena sebagai mantan
napiteroris tentu akan banyak menemui kesulitan ketika harus
bersosialisasi diri dengan lingkungan asalnya paska menjalani
hukuman . Untuk berbaur kembali dengan masyarakat kadang
menemui kendala, karena masyarakat tentu akan menjaga jarak
sebagai balasan atau sanksi sosial yang harus diterimanya. Dengan
upaya resosialisasi dan reintegrasi ini diharapkan mereka bisa
diterima kembali oleh lingkungannya.
Siapa yang menjalankan program ini, BNPT dibarisan terdepan
bersama seluruh komponen bangsa yang merasa terpanggil, tak
terkecuali masyarakat, terutama saat memasuki fase resosialisasi
dan reintegrasi . Pemerintah baik pusat mapun daerah bersamasama masyarakat harus bergandengan tangan erat mengantarkan
eks napiter menjalani resosialisasi dan reedukasi agar, kembalinya
eks naiter bisa diterima dengan wajar oleh masyarakat dan
terjauhkan dari hukuman diskriminatif.
Jadi program deradikalisasi terkait dengan upaya untuk
menekan terjadinya kasus teror sejatinya sama sekali tidak ada
sentuhan untuk pendangkalan aqidah. Jika empat kontruksi itu
dilcermati yang menonjol adalah sisi-sisi humanis yang mengubur
rasa dendam. Dengan memberikan kesempatan kepada sasama
mahluk untuk kembali ke jalan damai dan benar setelah keluar dari
lorong gelap adakah perbuatan milia . Kesalahan bisa menimpa
saja, namun ketika pintu kesadaran diketuk, maka tidak ada jeleknya
kalau ketukan itu direspon positif.
Deradikalisasi seperti ini, pendekatan secara soft dirasa lebih
arif. Dibanding dengan cara-cara kekerasan atau hard dalam upaya
menanggulangi kejahatan terorisme. Karena cara kekerasan akan
menimbulkan dendam oleh keluarga, kelompok dan simpatisannya.
Sebagai negara demokrasi sangatlah tepat kalau daam menangani
kejahatan kyar buasa ini Indonesia memilih jalan penegakan hukum
yang dilanjutkan dengan penerapan program deradikalisasi untuk
para napiter dan eks napiter paska vonis hakim. Mulai sekaranglah
saatnya program deradikalisasi tidak lagi disalahpahami. (Syamsul
Huda)

Dalam prakteknya program deradikalisasi dirancang memiliki
emat komponen atau kontruksi, meliputi:
Reedukasi, adalah upaya penangkalan dengan mengajarkan
pencerahan tentang radikal sehingga tidak terjadi pembiaran
berkembangnya paham ini. Bagi para terpidana kasus terorisme
reedukasi dilakukan melalui pencerahan terkait dengan doktrindoktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga
mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti peledakan bom
bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.
Rehabilitasi, mengandung dua makna yakni pembinaan
kemandirian ( melatih dan membina para mantan napi menyiapkan
keahlian dan ketrampilan agar setelah keluar dari lapas
sudah
mengantongi keahlian dan bisa membuka lapangan kerja untuk
dirinya.
Selain itu pembinaan kepribadian yaitu melakukan
pendekatan berdialog dengan ara napi teroris agar mind set mereka
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Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,
(Kanan) dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,
Taj Yasin, berikan salam Komando dalam
Upacara Hari Santri Tingkat Jawa Tengah di
Rembang.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil
Kemenag Prov. Jateng, Fajar Adhy
Nugroho membacakan sambutan
dalam Upacara Peringatan hari
Sumpah Pemuda Tahun 2019

Plt. Kakanwil Kemenag Prov. Jawa
Tengah, Ahyani, lantik Dewan Hakim
pada acara MTQ KORPRI Tingkat
Provinsi Jawa Tengah.

Polres Demak ikut
andil mengisi hiburan
dalam acara Penutupan
MTQ KORPRI Tingkat
Jawa Tengah yang
dilaksanakanan Embarkasi
Haji Donohudan, Boyolali.
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Menteri Agama R.I., Fachrul Razi, saat memberikan arahan dalam peringatan Hari Santri di Kab. Sukoharjo.

Wakil Menteri Agama, Zainud Tauhid, hadiri Silaturahmi dan Halaqoh Ulama dam Kyai se Karisidenan Pekalongan.

