
BAB II 

KAJIAN TEORITIS TENTANG MODERASI ISLAM 

 

A. Pengertian Moderasi Islam 

Sumber ajaran Islam ialah Alquran dan Hadits Nabi Muhammad Saw. 

Rujukan paling utama dalam ajaran Islam yaitu kalam Allah yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad saw, untuk disampaikan kepada umat manusia. Hakikat 

diturunkannya Alquran adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat 

manusia dalam memecahkan problematik sosial yang timbul di tengah-tengah 

masyarakat. Itulah sebabnya, metode penafsiran Alquran secara tematik, justru 

dihadirkan untuk menjawab perbagai problematik aktual yang dihadapi 

masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya.1 

Dalam pandangan umat Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan 

falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan 

menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pandangan ini bahkan bagi sebagian dari 

mereka sudah menjadi keyakinan. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah 

kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah 

agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang 

kemudian meniscayakan sejumlah keistemewaan keistimewaan yang melekat 

pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.2 

Era teknologi informasi dan komunikasi yang datang tak terelakkan ini 

telah menyisakan sebuah tantangan uang mesti kita hadapi bersama.  Tantangan 

tersebut tak lain berupa perubahan dalam sebuah lini dan aspek kehidupan. 

semangat globalisasi telah memangkas bola dunia yang luas menjadi sempit 

dalam wujud desa buana. Sebagai dampaknya, laju informasi dan komunikasi 
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bukan saja sulit disaring apa lagi dibendung, tetapi sekaligus mengaburkan nilai-

nilai kemanusiaan dalam pranata kehidupan umat beragama sehari-hari.3 

Sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi 

Muhammad SAW, Islam dipersepsikan mengandung ajaran-ajaran moderat di 

dalamnya, yang sering dikenal dengan istilah Moderasi Islam. Dalam struktur 

ajarannya, Islam selalu memadukan kedua titik ekstrimitas yang saling 

berlawanan. Sebagai contoh, ajaran Islam tidak semata memuat persoalan 

ketuhanan secara esoterik, melainkan juga hal-hal lain menyangkut kemanusiaan 

dengan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.4 Seperti halnya 

mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur, kehidupan pribadi, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, 

dan nonformal. Demikian ini, agar dalam tataran praktis tidak terjadi benturan, 

ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ketidaknyamanan, dan lain-lain.5 

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan al-Wasathiyyah al-

Islamiyyah. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna 

dengannya termasuk katan Tawazun, I'tidal, Ta'adul dan Istiqamah. Sementara 

dalam bahasa inggris sebagai Islamic Moderation. Moderasi Islam adalah sebuah 

pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua 

sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap 

yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan 

kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau 

aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. 

Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam The Great 

Theft adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstem 

kanan dan tidak pula ekstrem kiri.6 
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K.H. Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus 

senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam 

agama dikenal dengan al-maslahah al-‘ammah. Bagaimanapun hal ini harus 

dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik, karena dengan cara yang demikian itu 

kita betul-betul menerjemahkan esensi agama dalam  ruang publik. Dan setiap 

pemimpin mempunyai tanggungjawab moral yang tinggi untuk 

menerjemahkannya dalam kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh 

publik.7 

Islam selalu bersikap moderat dalam menyikapi setiap persoalan, bahkan 

prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespon segala 

persoalaan.8Dalam konteks keseimbangan, Rasulullah pun melarang umatnya 

untuk tidak terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau 

lebih senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri dari  

yang berlebihan.  

Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri 

dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu al-Wasathiyyah Islamiyyah 

mengapresiasi unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan Insaniyyah (kemanusiaan), 

mengkombinasi antara Maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), 

menggabungkan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara maslahah 

ammah (al-jamāiyyah) dan maslahah individu (al-fardiyyah). 

Beberapa gambaran keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah 

“moderasi”. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa inggris, moderation, yang 

artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu 

bersikap moderat berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. 

Sementara dalam bahasa arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan 

wasat atau wasatiyah; orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap 

ke dalam bahasa Indonesi yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, 

                                                           
7 Ibid, hal.14 
8 Alif Cahya Setiyadi, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas, Jurnal University of 

Darussalam Gontor Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 252 



pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelerai 

(pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. 

Yang jelas, menurut pakar bahasa arab,  kata tersebut merupakan “segala yang 

baik sesuai objeknya”. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan  جماوز خلذ

 sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya) االعتدال

dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara 

penakut dan nekat, dan lain-lain.9 

 

B. Prinsip-prinsip Moderasi Islam 

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat 

mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan 

bagian dari  paham ahlus sunnah waljama’ah yang dirumuskan oleh Imam al-

Hasan Asy’ari dan Abu Mansyur al-Maturidi di bidang akidah, dan mengikuti 

salah satu empat mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) pada 

bidang sayari’ah dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan al-Junaidi 

al-Baghdadi. 

Adapun salah satu karakter ahlus sunnah waljama’ah adalah selalu dapat 

beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu ahlus sunnah waljama’ah 

tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim. 

Sebaliknya ahlus sunnah waljama’ah bisa berkembang dan sekaligus 

dimungkinkan bisa mendobrak kemaparan yang sudah kondusif. Tentunya 

perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip as-salih wal-

aslah, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah al-muhafazah 

‘alal-qadim as-salih wal-akhzu bi-jadid al-aslah, termasuk upaya menyamakan 

langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang 

akan datang. 
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Aswaja dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, 

keseimbangan, dan toleransi mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang 

berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel 

tersebut boleh jadi dapat mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat 

Islam di Indonesia. 

Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi, Umat Islam 

seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu 

membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada 

hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan 

perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.10 

1. Keadilan (‘Adalah) 

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya 

berarti “sama”. Persamaaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang 

bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” 

diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada 

kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. ‘Persamaan” yang 

merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak 

berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang 

benar” karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus 

memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” 

lagi “tidak sewenang-wenang.” Makna al-‘adl dalam beberapa tafsir, antan 

lain: Menurut At-Tabari, al-‘adl adalah: Sesungguhnya Allah memerintahkan 

tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, 

yaitu al-insaf.11 

Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya 

berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek 

kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat ihsan 
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(keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara 

hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya 

kewajiban.12 

Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-

Qu’an yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-

nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama 

yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran  

dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.13 

Kajian berbagai revolusi memperlihatkan faktor penting yang patut 

direnungkan, yang di atasnya dibangun basis kebangkitan dan revolusi di di 

seluruh dunia dan antara berbagai bangsa. Faktor itu tak lain dari keadilan. 

Sejak dahulu, sangat sering  kata ini membangkitkan jiwa orang-orang yang 

dalam hidupnya  didzalimi, yang hak-hak dan kehormatannya direbut. Orang-

orang terdzalimi tersebut lalu memberontak terhadap orang-orang jahat dan 

berusaha mecapai permata kebebasan dan keadilan dengan melenyapkan 

makhluk-makhluk buas yang tidak adil. Dalam banyak kasus mereka rela 

mengorbankan nyawa demi menghapus penindasan. 

Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur 

masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu 

sesuai dengan  kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai 

peraturannya.14 

Setidaknya ada tiga ragam kata adil dalam Alquran. Ketiga kata qist, 

‘adl, dan mizan pada berbagai bentuknya digunakan oleh Alquran dalam 

konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Ketika Alquran 

menunjukkan Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakanNya 

hanya al-qist. Kata ‘adl yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh 
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delapan kali dalam Alquran. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman 

makna keadilan. 

Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan yang ditemukan oleh 

para pakar agama. Pertama, adil dalam arti “sama”. Tetapi harus 

digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. 

Sebagaiman dalam Surah an-Nisa/4:58 sebagai berikut: 

ه إِنَّ  دُّواْ  ٱّللَّ ن تُؤه
ه
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َِٰت يهأ َٰنه مه

ه
ا ِإَوذها  ٱۡۡل ۡهلِهه

ه
ٰٓ أ ِ  ٱنلَّاِس ۡۡتُم بهۡۡيه َحَكمإَِله ُۡكُمواْ ب

ن َته
ه
ۡدِل  أ إِنَّ  ٱۡلعه

ه  ا يهعُِظُكم بِهِ  ٱّللَّ ه إِنَّ  ۦ   نِعِمَّ َۢا بهِصرٗيا  ٱّللَّ ِميعه نه سه   ٥٨َكه
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.15 

Kata adil dalam ayat ini bila diartikan “sama”, hanya mencakup sikap 

dan perlakuan hakim pada saat proses pengembalian keputusan. Ayat ini 

menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di 

dalam posisi yang sama. Misalnya, keceriaan wajah atau penyebutan nama 

(dengan atau tanpa tambahan penghormatan). 

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada 

suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu 

tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia 

berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak 

akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa 

kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran 

kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang 

diharapkan darinya. 

                                                           
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 1990), hal. 128 



Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan 

memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang 

didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya 

adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. 

Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri 

adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan social. 

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti 

“memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah 

kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak 

kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan 

kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah 

tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah 

menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar 

keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau 

hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.16 

2. Keseimbangan (Tawazun) 

Tawazun atau seimbang dalam segala hal, terrnasuk dalam penggunaan 

dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli 

(bersumber dari Alquran dan Hadits). Menyerasikan sikap khidmat kepada 

Alloh swt dan khidmat kepada sesama manusia.17 Firman Allah SWT:  

دۡ  ِ  لهقه ۡلنها رُُسلهنها ب رۡسه
ه
َِٰت أ ُهُم  ٱۡۡلهي ِنه عه نۡلها مه نزه

ه
أ َٰبه وه ِ  ٱنلَّاُس ِِلهُقومه  ٱلِۡمزيهانه وه  ٱلِۡكته نۡلها ِط  ٱلۡقِسۡ ب نزه

ه
أ وه  

ِِلهۡعلهمه  ٱۡۡلهِديده  َٰفُِع لِلنَّاِس وه نه ِديٞد وهمه ٞس شه
ۡ
ُ فِيهِ بهأ هُ  ٱّللَّ ن يهنُُصُ رُُسلههُ  ۥمه ِ  ۥوه ۡيِب  ب ه  إِنَّ  ٱۡلغه  ٱّللَّ
زِيٞز    ٢٥قهوِيٌّ عه

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 
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mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 

kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya 

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 

yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS 

al-Hadid: 25)18 

 

Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk kesimbangan positif 

dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun 

maknawi, keseimbangan duniwai ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam 

menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan 

ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam 

mendorong terciptanya kesimbangan antara ruh dengan akal, antara akal 

dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya.19 

Kesimbangan atau tawazun menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. 

Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, 

kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. 

Kesimbangan merupakan suatu bentuk pandangan ynag melakukan sesuatu 

secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak 

liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat 

demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama ummat manusia dan 

antara manusia dengan Allah.  

Tawazun berasal dari kata tawaza yatazanu tawazunan berarti seimbang. 

Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan 

dan pengurangan. Dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan. 

Keseimbangan sebagai sunnah kauniyyah berarti keseimbangan rantai 

makanan, tata surya, hujan dan lain-lain, sebagaimana firman-Nya: 
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ا   هه يُّ
ه
أ ٰٓ َٰنُ يه نسه ب ِكه  ٱۡۡلِ رَّكه بِره ا غه رِيمِ مه ِي ٦ ٱلۡكه هكه  ٱَّلَّ ل ده عه َٰكه فه ى وَّ كه فهسه لهقه   ٧ خه

 “Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat 

durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah 

menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan 

(susunan tubuh)mu seimbang” (QS. Al-Infithar: 6-7)20 

Adapun makna keseimbangan sebagai fitrah insaniyyah, tubuh, 

pendengaran, penglihatan, hati dan lain sebagainya merupakan bukti yang bisa 

dirasakan langsung oleh manusia, saat tidak adanya keseimbangan, maka 

tubuh akan sakit. 21 

Pada tataran yang lebih rinci bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam 

dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama 

sebagai berikut: 

1. Keseimbangan teologi 

2. Kesimbangan ritual keagamaan 

3. Keseimbangan moralitas dan budi pekerti 

4. Keseimbangan proses tasyri’ (pembentukan hukum)22 

Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh 

semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang 

akan melahirkan berbagai masalah. Agama senantiasa menuntut segala aspek 

kehidupan kita untuk seimbang, tidak boleh belebihan dan tidak boleh 

kekurangan. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah 

karena keseimbangannya. Kesimbangan merupakan keharusan sosial, dengan 

demikian seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan 

sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rusak.23 

3. Toleransi (Tasamuh) 
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Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama 

yang diamal secara awur justru  malah akan merusak agama itu sendiri. Islam 

sebagai ajaran yang total, tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas 

antara Muslim dan nonMuslim, sebagaimana Islam mengatur batas antara 

laki-laki dan perempuan,  dan lain sebagainya. Seorang yang mengerti bahwa 

agama bukanlah semata ajaran tetapi juga  aturan  itu (jika ia pemeluk agama 

tersebut), atau menghormati  aturan itu (jika ia bukan pemeluk agama 

tersebut). 

Dalam kebahasan, tentunya bahasa Arab bahwa tasamuh adalah yang 

paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. Tasamuh berakar dari 

kata samhan yang memiliki arti mudah. kemudahan atau memudahkan, 

Mu’jam  Maqayis  Al-Lughat menyebut bahwa kata tasamuh secara harfiah 

berasal dari kata samhan yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. 

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia  memaknai kata toleran 

sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, 

membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan 

kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian 

sendiri 

Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang 

lain. Dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Adapun 

toleransi dalam terminologi syariat, setidaknya itu pernah disabdakan nabi 

sebagai berikut:  

 احب الدين اىل اهلل احلنفية السمحة
Artinya: “Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang suci 

lagi mudah” 

Mudah di sini bukan berarti bebas. Sebab kita sadar bahwa agama 

adalah sebuah aturan. Itu, artinya, toleransi beragama menurut Islam adalah 

menghormati atau menolelir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu 

sendiri. 



Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara daif tanpa prinsip yang 

meniangi. Seorang Muslim haruslah  kuat dalam imannya dan mulia dengan 

syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah 

teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah 

masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara 

agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut 

Tolerasi hanya bisa diterapakan pada ranah sosialis, upaya-upaya 

membangun toleransi melalui aspek teologis, seperti doa dan ibadah bersama, 

adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliah dan sejak itu pula telah 

ditolak oleh Alquran melalui surat Al-Kafirun. 

Tegas, surat Al-kafirun ini menolak sinkretisme. Sebagai agama yang 

suci akidah dan syariah. Islam tidak akan mengotorinya dengan mencampur 

dengan akidah dan syariah lain. Dan ini bukan bentuk intoleransi, sebab ranah 

toleransi adalah menghargai bukan membenarkan dan mengikuti. Justru 

sinkretisme adalah bagian dari sikap intoleransi pemeluk agama pada 

agamanya sendiri. Sebab pelaku sinkretisme, seolah tidak lagi meyakini 

kebenaran agamanya sendiri. Sedangkan agama adalah keyakinan.24 

Toleransi pun merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang 

majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham 

maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan 

masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan 

keragaman tersebut. Menurut UNESCO bidang pendidikan PBB, toleransi 

adalah sikap saling menghormati, Saling menerima, dan saling menghargai di 

tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.25 
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Sebagai zat yang memiliki hak prerogatif tertinggi di jagat  raya ini, 

Allah SWT, sesungguhnya sangat bisa dan sangat mudah memaksa hamba-

hamba-Nya untuk beriman tanpa kecuali.  

Allah tidak menyatukan seluruh umat ini dalam satu model atau 

golongan karena masing golongan memiliki syir’atan wa minhaja (aturan dan 

jalan yang terang) sendiri-sendiri. Mereka akan terus berlomba-lomba 

melakukan kebajikan dengan cara dan aturannya, hingga mereka kembali 

kepada-Nya. Allah SWT, lalu akan memberitahukan hal-hal yang mereka 

persilihkan di dunia. Tidak elok kiranya, jika perebedaan itu diributkan di 

dunia dengan saling mencaci, mengintimidasi atau bahkan membunuh, karena 

kelak Allah SWT sendiri yang akan menerangkannya. Allah ingin merawat 

keberagaman sebagai kekayaan ciptaan-Nya,26 

Dengan kondisi masyarakat dimana berbagai macam etnis, agama dan 

budaya hidup damai berdampingan  dalama satu bangsa. Sebagaimana firman 

Allah dalam Surat Al-Baqarah (2): 256  

اهه ِِف  له   ِيِن  إِۡكره ه  ٱل  ي ِمنه  ٱلرُّۡشدُ  قهد تَّبهۡيَّ ِ ِ  ٱۡلغه  مهن يهۡكُفۡر ب َُٰغوتِ فه ِ  ٱلطَّ ُيۡؤمِنَۢ ب ِ وه ِد  ٱّللَّ قه فه
كه  ِ  ٱۡستهۡمسه ِ ب ة َٰ  ٱۡلُعۡروه امه له  ٱلُۡوۡثقه ا  وه  ٱنفِصه ههه ُ ل لِيٌم  ٱّللَّ ِميٌع عه   ٢٥٦سه

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 

barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”27 

Ini berarti Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam beragama. 

Allah kembali menegaskan sebagai berikut: 

هوۡ  ل ن ِِف  وه نه مه بُّكه ٓأَلمه ا ءه ره ۡرِض شه
ه
نته تُۡكرِهُ  ٱۡۡل

ه
فهأ
ه
ي أ ِيًعا َٰ يهُكونُواْ ُمۡؤمِنِۡيه  ٱنلَّاسه ُُكُُّهۡم َجه َّتَّ   ٩٩حه
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“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 

yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa 

manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman 

semuanya”( QS. Yunus: 99)28 

Ayat-ayat ini secara tegas mengatakan bahwa seadainya Allah hendak 

menjadikan manusia seluruhnya Muslim, Allah pasti bisa, tapi Allah tidak 

berkehendak, sebab kalaupun semua manusia seluruhnya Muslim, mereka 

tetap berkelahi dan berbeda pendapat. Oleh karena itu menciptkan 

keberagaman untuk saling mengenal dan membangun kerja sama atas dasar 

kebaikan.29 

Aturan agama yang diturunkan Allah sesuai dengan kondisi batin 

manusia dan itu dapat dirasakan jika manusia sendiri dapat melakukan 

tazkiyah terhadap jiwanya sendiri. Karena itu, Allah memerintahkan manusia 

untuk menghdapkan wajahnya kepada agama yang sesuai kondisi jiwa hanif-

nya, karena kondisi itulah manusia di-fitrah-kan (diciptakan).30 

Iman dan amal shaleh sebagai basis toleransi. Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

ِينه  ْ  وهٱَّلَّ ِملُوا ْ وهعه ُنوا َِٰت ءهامه َٰلِحه ا  ٱلصَّ ۡتِهه ۡرِي ِمن َته َٰٖت َته نَّ ُنۡدِخلُُهۡم جه َٰرُ سه نۡهه
ه
ا   ٱۡۡل َِِٰلِينه فِيهه خه

بهٗداۖ وهۡعده 
ه
ِ أ ُق مِنه  ٱّللَّ ۡصده

ه
ۡن أ ي وهمه ا ق ٗ ِ حه ۡهِل  لَّيۡسه  ١٢٢قِيٗٗل  ٱّللَّ

ه
ِ أ اِن  مه

ه
له  أ انِي ُِكۡم وه مه

ه
َٰ بِأ  ِب  ٱلِۡكته

ۡل ُسو ٗءا ُُيۡزه بِهِ  ۡعمه ن يه ُ  ۦمه ِۡد له  ُيه
له ِ ِمن ُدوِن  ۥوه له نهِصرٗيا  ٱّللَّ ِِل ٗا وه   ١٢٣وه

“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan 

Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah 

membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar 

perkataannya dari pada Allah. (Pahala dari Allah) itu bukanlah 

menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-

angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya 

akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat 
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pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah”. (QS. 

An-Nisa: 122-123)31 

Perdebatan siapa yang masuk surga, agama apa aja yang dijamin masuk 

surga, merupaka perdebatan yang senantiasa muncul ke permukaan. Bagi 

sebagian kalangan, komunitas agamanya yang akan hanya masuk surga. 

Sedangkan bagi kalangan lain, pihaknya yang hanya layak mendapatkan 

imbalan surga di hari kemudian. 

Perdebatan klaim tersebut di satu sisi dapat dimaklumi karena masing-

masing agama mengajarkan tentang surga. Setiap agama memberikan 

jaminan, bila umatnya mengikuti perintah Tuhan dan menjahui larangannya, 

berbuat baik dan menjauhi kemungkaran, maka surga adalah balasannya. Tapi 

di sisi lain, klaim tunggal atas masuknya surga telah menimbulkan dampak 

tersendiri. Seolah-olah muncul anggapan, bahwa soal masuk surga atau masuk 

neraka adalah prerogatif Tuhan dan hanya Tuhan yang mengetahuinya.32 

C. Macam-macam Moderasi Islam 

1. Moderasi dalam Akidah 

Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap 

wujud sang pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini 

merupakan sebuah dimensi esoterik (Akidah) yang memuat aturan paling 

dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap 

entitas Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan 

iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat 

menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud 

penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah SWT. 

Untuk itu harus kita ketahui bahwa Akidah berasal dari akar kata 

bahasa arab I’tiqad yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah, dengan 
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begitu, mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang 

Pencipta jagad raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah pun 

dapat didiversifikasikan dalam empat istilah yaitu Akidah ketuhanan, Akidah 

Kenabian, Akidah Kerohanian, dan Akidah Kegaiban.33 

Akidah yang dimaksud di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Mahmud Syaltut, adalah sesuatu yang menuntut keimanan yang disertai 

keraguan dan kesamaran, yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah, dan 

merupakan materi dakwah setiap rasul. Kemoderasian akidah Islam 

merupakan sebuah realita yang diakui oleh banyak pihak. 34 

Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang 

tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan 

terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi, dan tidak 

betentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat 

dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, 

kenabian, malaikat, dan kitab suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah 

anatara dua kutub ekstrim akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini 

membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-

benar bersumber dari Allah SWT.35 
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2. Moderasi dalam Syari’ah 

Kata syariat mengandung pemaknaan beragam baik dari segi etimologi 

maupun terminologi. Makna etimologi syariat adalah tempat mengalirnya air 

atau sebuah jalan setapak menuju sumber air. Sedangkan menurut 

terminologinya secara luas, syariat bisa diidentikkan dengan ad-din (Islam) itu 

sendiri. Syariat adalah panduan hukum, baik menyangkut hubungan hamba 

dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sehari-

hari.36 

Syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu syariah dalam makna  yang 

luas dan syariah dalam makna sempit. Syariah dalam makna luas, mencakup 

aspek akidah, akhlak, dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama 

Islam, yang meliputi seluruh askpek doctrinal dan aspek praktis. Adapun 

syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari 

ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku 

konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, dan 

lain-lain. Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam 

sebagai berikut: 

a. Tidak menyulitkan 

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada 

pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak 

mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78 

لهۡيُكۡم ِِف  عهله عه ا جه ِينِ وهمه جٖ  ٱل  ره  …مِۡن حه

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam 

agama…”37 
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Ayat tersebut menerangkapkan bahwa yang diturunkan Allah 

kepada Nabi Muhammad SAW, bukanlah agama yang sempit dan sulit 

tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada 

hamba yang melakukannya. 

b. Menyedikitkan beban 

Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi 

tidak adanya kesulitan, karena didalamnya banyaknya beban berakibat 

menyempitkan. Orang yang menyibukkan diri terhadap Alquran untuk 

meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, 

pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan 

melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu 

sekilas dan muda mengamalkannya, tidak banyak perincian perinciannya, 

sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang 

mau berpegang dengan Alquran. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan manusia bisa bertambah 

dan bisa berkurang sewaktu-sewaktu. Selain itu, keimanan juga bermacam-

macam kualitasnya dilihat dari sisi pengaruhnya terhadap kehidupan dalam 

keseharian. Meningkatnya keimanan dan meningkatkan kualitasnya terus-

menerus merupakan salah satu rahasia keistiqamahan dalam ketaatan. Hanya 

dengan keyakinan atau keimananlah, manusia bisa memahami eksistensi 

Allah SWT dan kekuasaan-Nya.38 

3. Moderasi dalam Akhlak 

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak 

semua teman kita berasal dari agama yang sama. Adakalanya ia berasal dari 

agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman 

non Muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Tiap-

tiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan 

keyakinannya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kafirun (109): 6 
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ِِله دِينِ    . لهُكۡم دِيُنُكۡم وه

“ Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku"39 

 

Akhlak di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlainan 

agama, tetapi juga kepada teman yang berlainan kelompok, aliran, ataupun 

golongan tertentu. Dalam konteks ini, kita tetap dianjurkan bersikap toleran 

kepada mereka. 

Ada enam hal yang merupakn pokok yang harus dijalankan setiap 

Muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan Muslim 

lainnya. Tujuan digariskannya interaksi antarMuslim ini tiada lain supaya 

hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu, kasih sayang, 

kedekatan, dan keakraban di antara mereka, akan saling terpancar. Seperti 

halnya sebagai berikut: 

1. Menjenguk orang sakit 

2. Mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan salam 

3. Mengantar jenazah 

4. Memenuhi undangan 

5. Mendoakan kerika bersin, dan 

6. Memberikan nasihat ketika diminta 

Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu sudah 

merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak Muslim lainnya. Apabila tidak 

menghormati hak-hak Muslim lainnya, berarti tidak mempunyai kepedulian 

terhadap urusan mereka. Ia kehilangan sensitivitas terhadap mereka dan 

akhirnya menjadi acuh terhadap persoalan mereka.40 

Adapula akhlak terhadap non-Muslim, seorang filusuf Yunani yakni 

Aristoteles pun pernah mengeluarkan statmen bahwa, manusia adalah 
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makhluk yang bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi dengan manusia lain 

merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibantah. Sebab, tidak ada 

seorang manusia pun di dunia ini yang tidak memerlukan uluran tangan orang 

lain. 

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, berinteraksi 

dengan berbagai kalangan merupakan suatu keniscayaan. Berinteraksi dengan 

mereka adalah wujud pengamalan terhadap silah persatuan rakyat Indonesia. 

Ditinjau dari segi agama, kaum Muslimin menempati posisi mayoritas 

di Indonesia. Meskipun demikian, mereka tidak dapat lepas dari kebutuhan 

berinteraksi dengan pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia. 

Sebagai seorang Muslim, kita mesti memahami posisi kita dan posisi 

penganut agama di luar kita. Sah-sah saja kita meyakini bahwa agama Islam 

adalah agama paling benar di sisi Allah 

Kita juga mencermati ketentuan Allah tentang adanya pemeluk agama 

lain. Kita juga harus yakin bahwa  Allah sengaja menciptakan manusia dalam 

beragam agama. Artinya, keberadaan pemeluk agama lain merupakan 

kehendak dan hukum-Nya yang tidak dapat di ganggu gugat. Kalau saja Allah 

berkahandak, niscaya Dia menjadikan umat manusia ini tergabung dalam satu 

agama. Tetapi bukan itu yang dikehendakinya. Dia berkehendak menciptakan 

manusia terbagi ke dalam banyak agama.  

Kita dapat memahami bahwa ternyata keragaman agama yang di 

kehendaki Allah mengandung banyak hikmah. Salah satunya adalah Allah 

hendak menguji siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. 

Karena itu, Allah memerintahkan kepada kita supaya berlomba-lomba dalam 

kebaikan. Sebab, hanya dia yang maha mengetahui kebenaran mutlak. 

Bertolak pada ketentuan di atas, sangat jelas bagi kita bahwa plural 

isme agama adalah hukum Allah yang terjabar di jagad raya ini, ragam agama 

yang membentang dari belahan dunia timur sampai barat merupakan wujud 



pengejawantahan hukumnya. Tujuan dari pluralism sendiri adalah agar 

manusia saling mengenal satu sama lain. Dengan keanekaragaman ini, Allah 

tidak menginginkan manusia terlibat dalam ketegangan dan konflik. 

Hubungan yang harmonislah yang hendak dituju oleh agama, sebagaimana 

tersurat dalam firman Allah sebagai berikut:  

ا هه يُّ
ه
أ ٰٓ لهقۡ  ٱنلَّاُس  يه ْي إِنَّ إِنَّا خه ارهفُو ا بها ئِله ِِلهعه َُٰكۡم ُشُعوٗبا وهقه ۡلنه عه َٰ وهجه نَثه

ُ
أ رٖ وه

ِن ذهكه َُٰكم م  نه
ُكۡم ِعنده  ۡكرهمه

ه
ِ أ َُٰكۡمي إِنَّ  ٱّللَّ ى ۡتقه

ه
ه أ برِيٞ  ٱّللَّ لِيٌم خه  ١٣عه

 
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.  

(QS. AL-Hujurat: 13)41 

 

Karenanya, misi Rasulullah SAW di dunia ini tidak tertuju pada 

kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh umat manusia, sebagai pengemban 

risalah semesta, beliau memiliki sifat penyayang kepada siapa saja termasuk 

kepada kaum non-Muslim. Allah SWT berfirman, 

ا   َٰكه إِلَّ  وهمه ۡلنه رۡسه
ه
َٰلهِمۡيه أ ٗٗ ل ِۡلَٰه ه ۡۡ  ١٠٧ ره

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam” 

Namun perlu dicatat bahwa akhlak terhadap non-Muslim ini hanya 

berlaku kepada kalangan non-Muslim dzimmi. Dalam bahasa fikih disebut 

kafir dzimmi. Kafir jenis seperti ini adalah kafir yang memiliki semangat 

untuk hidup berdampingan dengan kaum Muslimin.42  

4. Moderasi dalam Bidang Politik (Peran Kepala Negara) 
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Adalah amat naif bila ada Negara tanpa pemimpin atau kepala Negara. 

Maka dalam Islam, kepala Negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya 

dan memiliki sikap kuat dan amanah. 

Para penguasa di Negara kita harus menyadari bahwa mereka hidup di 

tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah 

hak setiap bangsa untuk meliliki pemerintahanya yang menyeluruh. Hak 

mereka pula, memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang 

menggambarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta adat-

istiadat. 

Adapun mereka yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi menolak 

hukum Islam, maka perbuatan mereka ini tidak dapat diterima oleh akal 

ataupun diridhai oleh suatu agama. 

Sebagian ada yang menolak agama secara terang-terangan dan berseru 

agar orang mengikuti saja Timur dan Barat. Dia tidak ingin Islam memiliki 

ruangan apa pun untuk mengungkapkan tentang dirinya sendiri walaupun itu 

hanya berupa sudut kecil. 

Di antara para penguasa itu ada pula yang mendakwakan sendirinya 

sebagai Muslim, namun Islamnya adalah dari hasil kerja akal sendiri, ilham 

hawa nafsunya, serta tipu daya setannya. Dia mau mengambil dari Islam 

hanya sesuatu yang disukainya, dan menolak segala yang tidak disenanginya. 

Di antara mereka ada pula yang mengimpor ideologi dan undang-

undang asing, tetapi ia masih juga mau membiarkan sedikit ruang untuk 

Islam. Bagaimanapun sudah tiba saatnya kini, bagi para penguasa kita untuk 

menyadari bahwa tidak ada kebebasan hakiki bagi rakyat dan tidak tidak ada 

kestabilan dalam masyarakat mereka, selain peraturan yang berasaskan Islam 

yang sudah pasti menyeluruh dalam pengambilan hukum. Selama penguasa 

tidak memberlakukan asas Islam dalam perundang-undangan Negara, dalam 



hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berlebih-lebihan dan melampaui 

batas, baik dalam kaitan agama maupun bukan.43 

D. Ciri dan Karakteristik  Moderasi Islam 

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan 

sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Posisi pertengahan menjadikan anggota 

masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar 

manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikan dapat menyaksikan siapa pun 

dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar 

menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. 

Moderasi mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan 

terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban), karena mereka 

tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri 

dari lingkungan dan perkembangan global. 

Untuk lebih detailnya, di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa ciri-

ciri dan karakteristik moderasi dalam Islam 

1. Memahami Realita 

Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang 

tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya 

dengan manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah potensi untuk terus 

berkembang. Konsekuensi dari pemberian potensi tersebut adalah bahwa 

manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. 

Sejak periode awal perkembangan Islam, sejarah telah mencatat bahwa 

banyak fatwa yang berbeda karena disebabkan oleh realitas kehidupan 

masyarakat yang juga berbeda. 

Di era modern banyak dijumpai karena realitas kehidupan masyarakat 

yang berbeda, maka melahirkan fatwa yang juga berbeda. Sebagai contoh 

adalah apa yang terjadi di beberapa lemabaga fatwa terkemuka di Negara-
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negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan 

apa yang selama ini dipahami dari kitab-kitab fikih.44 

Sebagai contoh budaya local Aceh yaitu “Meudamee” yaitu merupak 

pola penyelesaian konflik di desa gapong. Pola ini sebenarnya berasal dari  

syariat Islam yang bersumber pada ajaran Alquran dan As-Sunnah. Pola ini 

mengajarkan  model dana penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, 

antar individu di luar rumah tangga. Biasanya mereka yang berkonflik 

mengakui kesalahan dan memaafkannya.45 

dalam konteks ke-Indonesiaan, adalah bagaimana menerapkan syariat 

Islam dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia Ini. Sementara pandangan 

akan merujuk kepada ayat-ayat Alquran, di antaranya Surah Al-Maidah ayat 

44,45,47. 

Dari ketiga ayat tersebut sekelompok ada yang memahami bahwa 

menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara 

adalah harga mati, maka bagi seseorang/sekelompok, yang tidak menerapkan 

dinilai kafir, zalim, dan fasik. 

Di sisi lain ada kelompok yang memahami bahwa ketiga ayat di atas 

hanya ditunjukkan kepada orang Yahudi dan Nasrani bukan untuk umat 

Islam. Pandangan seperti ini lahir dari paradigma sekuler yang sangat 

berkeinginan untuk memisahkan antara urusan agama di satu sisi yang hanya 

menyangkut masalah pribadi dan spiritual dan masalah negara di sisi yang 

lain.46 

Kedua pandangan ekstrim tersebut akan sulit diterapkan dan diamalkan 

dalam konteks ke-Indonesia-an.  Kesimpulan tersebut sangat tidak realistis, 

karena tidak memahami realitas Negara Indonesia yang dari aspek 
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kesejarahan, komposisi, demografisnya, dan konfigurasi sosialnya berbeda 

dengan negara-negara lain termasuk negara yang secara resmi berdasarkan 

Islam. 

Dalam konteks ke-Indonesia-an yang perlu juga digarisbawahi adalah 

meskipun mayoritas penduduknya Muslim namun dalam pandangan 

politiknya beraneka ragam. Realitas lain yang harus dipahami bagi siapa pun 

agar terhindar dari sikap ekstrim adalah bahwa manusia adalah makhluk yang 

beraneka ragam jenisnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan 

dan merupakan ketentuan Allah. Isyarat ini dapat ditemukan di antaranya 

dalam surah Al-Hujurat ayat 13: 

ا هه يُّ
ه
أ ٰٓ َُٰكۡم ُشُعوٗبا وهقه  ٱنلَّاُس  يه ۡلنه عه َٰ وهجه نَثه

ُ
أ رٖ وه

ِن ذهكه َُٰكم م  لهۡقنه ْي إِنَّ إِنَّا خه ارهفُو ا بها ئِله ِِلهعه
ُكۡم ِعنده  ۡكرهمه

ه
ِ أ َُٰكۡمي إِنَّ  ٱّللَّ ى ۡتقه

ه
ه أ برِيٞ  ٱّللَّ لِيٌم خه   ١٣ عه

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”47 

 

Suku bangsa yang berbeda-beda dan pengalaman sejarah masing-

masing bangsa yang juga berbeda-beda sedikit banyak berpengaruh dalam hal 

mengekspresikan sikap beragama. Sebagai contoh realitas kaum Muslim 

Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para 

pendakwah yang dikenal dengan walisongo yang menggunakan pendekatan 

kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan pendekatan ini 

adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat 

saat itu.48 

2. Memahami Fikih Prioritas 
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Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan 

prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka 

seorang Muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara 

yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di 

antara yang sunnah. 

Alquran secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan 

amalan agama haruslah diketahui dan diamalkan bagi setiap Muslim. Sebagai 

contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafah dalam amalan-amalan ajaran 

agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Seringkali seseorang 

bersikap ekstrim dalam berpegang kepada salah satu madzhab fikih untuk 

amalan yang hukumnya sunnah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda, 

sehingga memunculkan pertentangan dan permusuhan. Kalau orang tersebut 

memahami fikih prioritas dengan baik, maka hal itu tidak terjadi. Karena 

menjaga persaudaraan dengan sesama Muslim adalah wajib hukumnya, 

sedangkan amalan yang dipersilihkan hukumnya sunnah. Sikap moderat 

ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fikih 

prioritas. 



3. Menghindari Fanatisme Berlebihan 

Tidak jarang orang mencela sikap fanatis atau yang kemudian dikenal 

dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak 

karena fantisme dalam pengertian bahasa sebagaimana oleh Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah “keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat 

terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya). Sifat ini bila menghiasi diri 

seseorang dalam agama dan keyakinan dapat dibenarkan bahkan terpuji. 

Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup 

antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus 

diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah.49Maka jelaslah 

bahwa fanatik adalah sesuatu yang buruk. Alquran hadir salah satu misinya 

adalah untuk menghilangkan sikap fanatik tersebut.50  

4. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama 

Semua sepakat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mudah serta 

mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak argumen yang dapat 

dituliskan menyangkut hal tersebut.  

Secara umum para ulama membagi kemudahan ajaran Islam menjadi 

dua kategori yaitu: pertama, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang 

merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai 

dengan naluri manusia. Kedua, kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang 

memudahkan lagi. Sebagai contoh adalah seseorang yang sedang dalam 

perjalanan/musafir maka mendapat kemudahan untuk melakukan salat secara 

jamak dan qasar. Demikian juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan 

Ramadhan bagi yang safar atau sakit dan masih banyak contoh lainnya. 

Yang perlu dicatat bahwa kemudahan tersebut hendaklah mengikuti 

kaidah-kaidah dalam agama yang telah ditetapkan oleh para ulama, di 

antaranya adalah; 
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a. Benar-benar ada udzur yang membolehkannya mengambil keringanan 

b. Ada dadil syar’i yang membolehkan untuk mengambil keringanan 

c. Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampaui batas dari garis 

yang telah ditetapkan oleh dalil. 

Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan 

pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan 

sikap beragamanya. 

5. Memahami Teks-teks Keagamaan Secara Komprehensif 

Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat 

Al-Qu’an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah 

salah satu metode yang dinilai paling objektif, dikatakan objektif karena 

seolah Alquran dipersilahkan untuk menjawab secara langsung setiap masalah 

yang disodorkan oleh seorang mufasir. 

Dengam memahami ayat-ayat Alquran secara komprehensif maka akan 

menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat 

memperlihatkan ajaran Islam yang moderat.51 

6. Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan 

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam 

menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun antar umat 

beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan 

pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan. 

Dalam realitasnya seringkali perbedaan yang terjadi di antara manusia 

dapat menimbulkan permusuhan dan ini pada gilirannya akan menimbulkan 

kelemahan serta ketegangan antar mereka. Di sisi lain manusia dianugerahi 

Allah kemampuan untuk dapat mengola aneka perbedaan tersebut menjadi 

kekuatan manakala dapat disinergikan. Untuk dapat bersinergi maka 

diperlukan sikap terbuka, disinilah peran ajaran Islam yang mendorong 

umatnya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna menjadikan 
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perbedaan tersebut bukan sebagai titik awal perpecahan melainkan menjadi 

berkah untuk mendinamisir kehidupan manusia memang ditakdirkan sebagai 

makhluk sosial. 

Dari analisa kebahasaan bahwa manusia adalah makhluk yang 

diciptakan Allah dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak lain 

sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan melampaui hidupnya di dunia ini.52 

7. Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan 

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk 

mengakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud 

bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia 

secara universal.53 

Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu 

(semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan 

sehingga tidak terjatu ke tingkat nabati atau hewani. Pengkhususan larangan 

tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan 

dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat. 

Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa 

nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga 

dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya akan menjadikan anggota 

masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya. 

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat khususnya bagi 

yang memegang kekuasaan juga diisyaratkan secara eksplisit dalam surah al-

Baqarah ayat 124 

ٰٓ ۞ِإَوذِ  َِٰه  ٱۡبتهله بُّهُ إِبۡره ِيََِّّت   ۥمه ره اٗماۖ قهاله وهِمن ُذر  اِعلُكه لِلنَّاِس إِمه ۖ قهاله إِن ِ جه ُهنَّ تهمَّ
ه
َٰٖت فهأ لِمه بِكه

ۡهِدي  نهاُل عه َٰلِِمۡيه قهاله له يه   ١٢٤ ٱلظَّ
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 

kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 
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berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh 

manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". 

Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak berlaku bagi orang yang zalim"54 

 

Frase yang menunjukkan masalah ini adalah "Janji-Ku (ini) tidak 

berlaku bagi orang yang zalim". Frase ini mengisyaratkan bahwa 

kepemimpinan bukanlah sekedar hasil kesepakatan semata apalagi 

berdasarkan keturunan, tetapi lebih dari itu adalah sebuah komitmen untuk 

menegakkan keadilan. Setiap orang memiliki peran yang beragam dalam 

kehidupannya, dan pelaksanaan peran itu harus selalu didasari prinsip 

keadilan dan itu sama halnya berbuat baik terhadap diri sendiri. 55 

Rincian tentang ciri dan karakteristik ajaran Islam yang moderat bukan 

hanya dibatasi pada poin-poin di atas, namun secara garis besar apa yang telah 

dipaparkan dapat menjelaskan ciri utama ajaran Islam yang moderat. 
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