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Education, both at the fam y levet,, the community, loilifi! ,rr, 
"ducation 

an bnportant position to shape thechqracter qrd identity of lhe rnan- Moreover, religious education, it concerns the faith and confdence that will divehow-people act and do somelhing. within this frimework, rhen ti.l- qriicte ties to show how it should be understoodthe klamic religion and religious educationm;del oft4ha; should be an option. This is allfor a noble purpose, namelythe establishment ofnationql security.of Indonesiq as the ideats of thLe Fiunding Fathers." In this pip'er itrii)ot"a tnotthe. religion 
-of 

Islam is basically fexible and open to be undersiod. Diverse inrerpretations and understanding canarise even though essentially one, ie 
-lhe Qur'an and Hadith, To thqt end, the persoi should not ,arrow understandingof Islam which is ultimatelv directed to tie 

,extremities, 
qnd stiffness in the ict. viotence ina inltatiry irl,"ix" t r-this narrow understanding of hlam. In orderfor the youth as the future generation is not stuck on ihe lack oJ properunderstanding ofthis religion, then the.choice of.a m_odel ofreligious educotion is ofgreat importance. For example,a model ofeducation offered N(J and Muhammidiyah seeus app"ropriate to establish an Islamic society in accordancewith the contert to the Indonesian-ness and huuanity.

Kqnords'. Islam, Muhammadiyah, NL/, Undelstq (Jing Religion qnd youth.

l. Pendahuluan

._ Di bumi Indonesia sering dipertontonkan adanya
sikap-sikap masyarakat yang sama sekali tidak
produktif dan mencidrai integrasi bangsa. Sikap tidak
produktif ini juga menghambat pembangunan dan
kemajuan bangsa lndonesia, yang sekaligus
menjadikan lemahnya ketahanan nasional. Bukankah
di Indonesia sering terjadi kerusuhan berlatar belakang
agama, pembakaran tempat-tempat beribadah.
kekerasan atas nama perjuangan agama. sikap ekstrim,
dan lain sebagainya. Hal ini sangatlah memprihatintan
bangsa ini. yang sejak awal sepakat unn* bersaru
dalam perbedaan. Sepeninya- salah saru dari sikap
tersebut adalah berangkat dari pemahaman agami
masyarakat yang sempit dan tidak kontekstual. Agama
hanya dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan
tekstual, sehingga menutup kebenaran penafsiran dan
pemahaman lain. Syafi,i Ma,arif menyinggung,
bahwa, "Golongan non-Muslim sangat sadar tintang
data sosiologis bangsa ini denganjumlah Muslim yang
terbesar itu. Tetapi mereka akan sangat tersiksa dan
cemas, jika mereka diperlakukan secara diskiminatif,
tidak punya kebebasan dalam menjalankan agama dan
tr_ adisinya yang beragam. Bahkan, tempaGtempat
ibadah mereka sering menjadi sasaran amukan atas
nama Tuhan."r2

Untuk itu, bangsa ini sejak awal harus
menyiapkan para pemudanya agar menjadi generasi
yang tangguh, dan bukan genarasi yang teqebak pada
pengkonsumsian paham-paham kcagamaan yang

l1 A-hmad Syaf i M 'arit h/d,, data Binskai Kendonesiaon do,
Kena,Biaan; Sebuah R.ltek'i t4dl?r, (Bandung: Mizn, 2009). hlD. 2i,t-

'rAli Maschan Moesa. NU Agtna.ldn Dehotr$i:Konitrten M&tiht

?&li1^i::,':;**, 
Nitdi Nit'|ti K.banssaan, (surabava: purra peraiar.

sempit yang dapar memicu terjadinya disintegrasi
Dangsa. Setarn rru. para pemuda juga harus diberi
pemahaman tcntang kondisi Indooesia yang sebenar_
benamya. Misalaya, bahwa Indonesia adalah salah
sahr bangsa paling plural di dunia. Dengan tujuh belas
ribupulau yang ada di wilayahnya. baik besar maupun
kecil, baik dihuni maupun tidak. tndonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia, dan negara dengan
latar belakang paling beragam. Dengan ,"kit". 

"--putratus kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah
naungannya, Indonesia juga adalah sebuah negara
dengan kebudayaan sangat beragamt3 termasuk
agama. Keanekaragaman (pluralitas) agama yang
hidup di Indonesia, termasuk di dalamnva
keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam
tubuh intem umat beragama adalah merupakan
kenyataan historis yang ridakbisa disangkal oleh siapa
pun.ra 

_Dalam konteks ini, di sinila-h pentingnya
membekali pemahaman agama pemuda dengan iepat
agar dapat menjalankan, meminjam konr"pnyl Syui,,i
Ma'arif, "Islam dalam bingkai ke-Indonesia_an dan
kemanusiaan."l5
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2. Islam Agama Rahmatan Li al-.Alamin
Islam adalah ajaran yang memberi rahmat bagi

semua yang ada di alam (rahmatqn li al_,alanin)
dapat diartikan bahwa ia adalah agama yang
membawa perdamaian. Untuk itu, tslam iiaal
mengajarka.n kepada pemeluknya kekerasan dan
ekstrimitas. Sebaliknya, agama Islam menghargai

11. M. Anir AMultah, Sntdi AeaM: Not atfiilN atar Uistotisiku!,
(Yogyakaia: Puslaka pelaiar, 2002). htm. 5r5lihar buku Anmad Syafi r M^ aif. tshn dalw Binakai Keidonesiaan..
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mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di

Jawa begitu memikat hingga bisa dikatakan Islam

tidak pemah menjadi the religion ofJavajika sufisme

yang dikembangkan oleh Walisanga tidak mengakar

dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini menunjukkan

ajaran Islam yang diperkenalkan Walisanga di Tanah

lawa hadir dengan penuh kedamaian, walaupun
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sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat Al-
Qur'an bahwa, "Uz tuk tidp-tiap umqt di qntara karnu,
Kani berikqn aluron ddn jalqn yong terang.
Seandainya Allah menghmdaki, niscaya Dia
menjadikan kamu satu umst, tetapi Allah hendak
ienguji kamu mengenai pemberian-Nya kepadonu,
maka berlomba-lombalah berbaqt kebqr*az (Q. S. al-
Maidah/5:48)".

Manusia memang hidup dalam sebuah
kenyataan pluralistik, baik dari segi ras, bahasa,
agama, idiologi, kelompok politik, profesi, status
sosial, dan ekonomi. Permasalaharmya adalah
bagaimana pluralitas sebagai suatu fakta tenebut
ditafsirkan agar menjadi pluralitas sebagai sebuah yisi,
mind-set alau mentalitas setiap pemeluk agama atau
&ogan kata lain mengarahkan pluralitas de faklo ke
pluralitas de jure. Dengan adanya pemahaman
pluralisme dan berbagai implikasinya, tentu saja akan
dapat membawa kepada kesadaran mengenai
pentingnya bersikap ramah dan penghargaan terhadap
perbedaan.2l

Dalam dataran aksi, pluralisme dapat
disandingkan dengan arti keragaman. Keragaman
(diversity) adalah perbedaan dalam persoalan agama,
crnik, dan data demografis lainnya, sedangkan
plirralisme (p/uralrsm) adalah sistem nilai, sikap, dan
proses yang bisa mentedemahkan realitas keragaman
iur menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan, stabilitas
politik, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain,
teragaman adalah sesuatu yang empiris, sedangkan
phrralisme adalah ideologi atau orientasi dan sistem

lzng menerima keragaman itu sebagai nilai lang
positif dan terus berusaha mernfasilitasi proses

regosiasi dan penyesuaian di antara mereka, tanpa
berusaha memusnahkan salah sahl atau sebagian dari
teragaman itu. Misahya, adanya perbedaan dalam
persoalan agama dan kepercayaan adalah ciri utama
setiap masyarakat, dan pluralisme adalah orientasi
auu sistem yang mengasrunsikan adanya penerimaan

lrang tulus atas fakta empiris tersebut dengan cara
mengarur hubungan di antara komunitas agama yaog
berbeda, dan bukan berusaha melebumya menjadi satu

au memusnahkan salah satunya.22

3. Praktik Islam untuk Ketahanan Nasional
Jadi jelas bahwa praltik Islam yang menghargai

pluralisme dan bukan Islam yang ekstrim, yang dapat
menjamin terbentuknya integrasi nasional. Dengan
demikian, bagaimana Islam diprakikkan agar dapat
diterima masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
sehingga umat Islam dapat menjamin terciptanya
integritas nasional yang pada akhimya dapat
mewujudkan ketahanan nasional sebagai cita-cita para
pendahulu bangsa ini. Sebenarnya, bangsa ini telah
diwarisi dan diberi tauladan oleh Walisanga
bagaimana sebaiknya Islam dipraktikkan. Oleh karena

I '' AchmJd Jairun. Jarnuddrn Malik. dll.. r?tu6 tc /tnn

ru .ntdtsrp Aen d:kbuahlatstSon t.\M.tans. Balumed,d 2,O.lr.
ll26+)6n.
I Abdullahi Ahmed An-Na n Llan dnn Ncsam S*ntti ueneso osi*nn

b Depan Svo,iah. rcrj. sri Mumrdrr (Bandung: Mian. 200 ). l,ln, ral
Jt2

rrAden Wijdan SZ. dl&. Penikirdl .!d^ Perddab@ tsla . (Yosy.rana:
Saf'ria lMnia Press). hl,n 116
raMujamil Qomar, NLt Libetut: Ddri Trailisioaalbne Aht'stdtuh ke
UniyeBalisne tstan', (Bandung: M izan. 2002). hln. I 75.
5Mahtud MD. C,,r Dxrr &/ant, Palitik,.lan K.bangsoat (Yogyakarta: LKIS
2010). hlm.77.
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itu, jelas bahwa praktik Islam Walisanga inrlah yang
bisa menjawab semuanya.

Dengan mewarisi model Islam Walisanga, mala
dapat dite{emahkan bahwa keti}a Islam mau berperan
dalam segala aspek kehidupan di lndonesi4 yang tepat
adalah peran substantif, yaitu mengembangkan pesan-
pesan moral dengal tema-te.ma sentral, seperti
keadilan dan egalitarianisme, bukan hanya
menonjolkan simbol.2l Sikap yang hanya mau
menggunakan kata "syaitfi". sorban. dan jubah
sebagai ilustrasi, misalnya, adalah fenomena
formalisasi Islam dan islamisasi perbuatan.
Kecenderungan formalisasi Islam dalam kehidupan
masyarakat dan islamisasi perbuatan dalam bentuk
manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan
karena hanya akan menimbulkan kekeringan
substansi. Misalnya, dengan munculnya kelompok
intelekual yang serba mau memformalkan Islam,
dikhawatAkan Islam menjadi kehilangan relevansi.
Padahal, islamisasi itu pada umumnya barulah pada
Arabisasi buday4 yaitu semakin banyaknya dipakai
terminologi Arab yang berasal dari /rasr. Sementara
itu, Arabisasi tersebut mengandr.rng bahaya.2a

Dengan pandangan semacam ini- rasanya
menjadi penting bagi umat Islam Indonesia untuk
lebih memasyarakatkan penghayatan Islam yang
kosmopolit. Sebagai negara-bangsa yang majemuk
dari segi etnis dan agama, mungkin Indonesia perlu
belajar dan meniru Inggris. Jika kaum muslim Inggris
yang jumlahnya sangat minoritas masih dihargai dan
dihorrnati hak asasinya, umat Islam Indonesia pun
sehanunya belajar untuk menghormati dan
menghargai hak asasi pemeluk agama lain yang
(mungkin) minoritas di Indonesia. Tidak boleh ada
teror atau penghakiman terhadap pemeluk agama
latn-'-

Sikap sebagaimana disinggung adalah sangat
penting, karena bangsa Indonesia sudah mempunyai
modus veyendi (kesepakatan luhur) untuk hidup
bersanr dalam kebhinekaan dengan ikatan Pancasila.
Modus yevendi itu menuntut masyarakat bangsa ini
saling toleran dan beradab terhadap pemeluk agama
lain tanpa melihat besar kecil jumlah pemeluk, karena
persoalan keyakinan terhadap agama secara universal
merupakan hak yang paling asasi. Secara sederhana
lslam kosmopolitan dimaksudkan bahwa Islam itu
harus bermanfaat bagi umat manusia, ramah, tidak
ditakuti, dan menimbulkan kadamaian bagi setiap
orang. Yang diperjuangkan dalam Islam kosmopolitan
adalah nilainilai universal yang inklusif yang pasti
diterima oleh setiap orang. Pe{uangannya tidak
menghendaki fomralisasi atau simbol-simbol ekslusif
yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain,
tetapi menekankan diri pada nilai dasamya yang
universal, seperti menegakkan keadilan dan hukum
dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa yang
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sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat A1-

Qur'an bahwa, "Un tuk tiap-tiap umat di antara kamu,
Kami berikan aluran dan jalan yang ler@g,
Seandainya Allah menghmdaki, niscaya Dia
menjadikan kamu satu umot, tetqpi Allqh hendck
iinguji kamu mengenai pemberian-Nya kepadanu,
maka berlombq-lombalah berbuat kebar'tan (Q. S. at-
Maidah/5: 48)".

Manusia memang hidup datam sebuah
kenyataan pluralistit baik dari segi ras, bahasa,
agama, idiologi, kelompok politilg profesi, status
sosial, dan ekonomi. Permasalahannya aclalah
bagaimana pluralitas sebagai suatu fakta ters€but
ditafsirkan agar menjadi pluralitas sebagai sebuah visi,
mind-set at ) mentalitas setiap pemeluk agama atau
dengan kata lain mengarahkan p\rralitas de faho k
pluralitas de jure. Detgan adanya pemahaman
pluralisme dan berbagai implikasinya, tentu saja akar
dapat membawa kepada kesadaran mengenai
pentingnya bersikap ramah dan penghargaan terhadap
perbedaan.2r

Dalam dataran aksi, pluralisme dapat
disandingkan dengan arti keragaman. Keragaman
(diversity) adalah perbedaan dalam persoalan agama,
etnik, dan data demografis lainnya, sedangkan
pluralisme Qtluralism) adalah sistem nilai, sikap, dan
proses yang bisa menterjemabkan realitas keragaman
itu menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan, stabilitas
potitik, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain,
keragaman adalah sesuatu yang empiris, sedangkan
pluralisme adalah ideotogi atau orientasi dan sistem
yang menerima keragaman itu sebagai nilai yang
positif dan terus berusaha mernfasilitasi proses
negosiasi dan penyesuaian di antara mereka, tanpa
berusaha memusnahkan salah satu atau sebagian dari
keragaman itu. Misalnya, adanya perbedaan dalam
persoalan agama dan kepercayaan adalah ciri utama
setiap masyarakat, dan pluralisme adalah orientasi
atau sistem yang mengasumsikan adanya penerimaan
yang tulus atas falla empiris tersebut dengan cara
mengatur hubungan di antara komunitas agama yang
berbeda, dan bukan berusaha meleburnya menjadi satu
atau memusnahkan salah satuny,a.22

r' Achmad Jainuri. Jairuddin Malik. dkk. Terctis"E dan
Funda entalisnte Asano: Sebffih Tatiir Sositl.(Malans: tkyumedia. 20ol).
hlm. 264-266.
I Abdullahi Ahmed An,Na in. tshn dat Nesara Sehtlet: Matesosi8ira
M6d Depaa Slorioh. teri. Sri llumiati (Bandungi Mizn. 2007). hhn -l9l-
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itu, jelas bahwa praktik Islam Walisanga itulah yang
bisa menjawab semuanya.

Dengan mewarisi model Islam Walisanga, maka
dapat diteijemahl€n bahwa ketika Islam mau berperan
dalam segala aspek kehidupan di lndonesi4 yang tepat
adalah peran substantif, yaitu mengembangkan pesan-
pesan moral dengan tema-te-ma sentral, seperti
keadilan dan egalitarianisme, bukan hanya
menonjolkan simbol.a Sikap yang hanya mau
menggunakan kata "syaiKr". sorban. dan jubah
sebagai ilustrasi, misalnya, adalah fenomena
formalisasi Islam dan islamisasi perbuatan.
Kecenderungan formalisasi Islam dalam kehidupan
masyarakat dan islamisasi perbrxrtan dalam bentuk
manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan
karena hanya akan menimbulkan kekeringan
substansi. Misalny4 dengan munculnya kelompok
intelektual yang serba mau memformalkan Islam,
dikhawatirkan Islam menjadi kehilangan relevansi.
Padahal, islamisasi itu pada umumnya barulah pada
Arabisasi buday4 yaitu semakin banyaknya dipakai
terminologi Arab yang berasal dari ,rasr. Sementara
itu, Arabisasi tersebut mengandung bahaya.2a

Dengan pandangan semacam ini. rasanya
menjadi penting bagi umat Islam Indonesia untuk
lebih memasyarakatkan penghayatan Islam yang
kosmopolit. Sebagai negara-bangsa yang majemuk
dari segi etnis datr agama, mungkin Indonesia perlu
belajar dan meniru Inggris. Jika kaum muslim Inggris
yarg jumlahnya sangat minoritas masih dihargai dan
dihormati hak asasinya, umat Islam Indonesia pun
seharusnya belajar untuk menghormati dan
menghargai hak asasi pemeluk agama lain yang
(mungkin) minoritas di Indonesia. Tidak boteh ada
teror atau penghakiman terhadap pemeluk agama
laln-_-

Sikap sebagaimana disinggung adalah sangat
pelting, karena bangsa Indonesia sudah mempunyai
uodus yeyeruli (kesepakatan luhur) untuk hidup
bersatu dalam kebhinekaan dengan ikatan Pancasila.
Modus yevendi itu menuntut masyarakat bangsa ini
saling toleran dan beradab terhadap pemeluk agama
lain tanpa melihat besar kecil jumlah pemeluk, karena
persoalan keyakinan terhadap agama secara universal
merupakan hak yang paling asasi. Secara sederhana
Islam kosmopolitan dimaksudkan bahwa Islam itu
harus bermanfaat bagi umat manusia, ramah, tidak
ditakuti, dan menimbulkan kadamaian bagi setiap
orang. Yang diperjuangkan dalam Islam kosmopolitan
adalah nilai-nilai universal yang inklusif yang pasti
diterima oleh setiap orang. Pequangannya tidak
menghendaki fomralisasi atau simbol-simbol ekslusif
yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain,
tetapi menekanlen diri pada nilai dasarnya yang
universal, sepefti menegakkan keadilan dan hukum
dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa yang

rrAden Wijdan SZ. dt}. Penikina dan Pe,a.latun ./s/o,,, (Yogyakarra:
Safria Insan;a Prcss). hlm. l.16
:rMujamil Qomar. NU Libeldl: Dari Tradxionalisne ,4hh6o nh ke
U,iwtsotisne tstaD'. (Banduns: Mizan.2002), hlm. 175.

"Mahfud MD. G!6 Dxrr b/dD. Polhi*, ddn Kebakgsaat (Yogyakana: LKiS
2010). hlm 77
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3. Praktik Islam untuk Ketahanan Nasional
Jadi jelas bahwa praktik Islam yang menghargai

pluralisme dan bukan Islam yang ekstrim, yang dapat
menjamin terbentuknya integrasi nasional. Dengan
demikian, bagaimana Islam dipraktikkan agar dapat
diterima masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
sehingga umat lslam dapat menjamin terciplanya
integritas nasional yang pada akhimya dapat
mewujudkan ketahanan nasional sebagai cita-cira para
pendahulu bangsa ini. Sebenamya, bangsa ini telah
diwarisi dan diberi tauladan oleh Walisanga
bagaimana sebaiknya Islam dipraktikkan. Oleh karena
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4. Kesimpulan
Pasca runtuhnya Orde Baru banyak bermunculan

kelompok-kelompok dalam Islam yang gerakannya
cenderung radikal. Golongan radikal ini tumbuh
seperti jamur di musim penghujan. Terindikasi bahwa
mereka adalah kepanjangan dari gerakan Islam trans-
nasional. Tentu saja keberadaan mereka apabila
mendapat angin segar dan tanggapan positif
masyarakat Indonesia, maka akan semakin
merapuhkan ketahanan nasional Indonesia. Mengapa
demikian, dikarenakan Islam di Indonesia yang
awalnya disuguhkan dengan ramah dan kedamaian
menjadi Islam yang brutal dan tidak toleran. Jika Islam
garis keras itu tersebar dan dikonsumsi masyarakat
dapat diyakini banlak masyarakat Indonesia lainnya
yang tersakiti, dar pada akhirnya sulit unhrk mencapai
integrasi, kebersamaan, atau persatuan. Padahal,
persatuan adalah hal yang vital demi terciptanya
Indonesia maju dan jaya. Semua itu, kuncinya adalah
bagaimana persebaran Islam radikal ihr dapat
dibendung, dan bagaimana edukasi agama
sebagaimana yang ditradisikan NU dan
Muhammadiyah dapat terlaksana dengan baik, baik
dalam keluarga, lingkungarq maupun dalam
pendidikan formal. Dapat diyakini, jika hal ini
terlaksana maka satu dari permasalahan yang dapat
mengancam ketahanan nasional Indonesia dapat
teratasi.
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