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Pendahuluan 

Bernard Adeney-Risakotta (2014: 21-23) mengambarkan bahwa Indonesia adalah salah satu 
negara paling beragam di dunia, baik secara agama maupun budaya. Dengan 17.000 pulau, 
Indonesia termasuk ratusan bahasa, budaya, dan agama. Menurut Bernard, keanekaragaman 
keberagamaan adalah harta nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Tidak hanya ada 
keragamanan agama yang sangat banyak. Indonesia juga termasuk memiliki banyak 
keragaman praktik keberagamaan Muslim di dunia. Tradisi toleransi dan konstitusi jaminan 
kebebasan beragama telah memberikan perlindungan secara struktural untuk pertumbuhan 
berbagai penafsiran dan mempraktikkan Islam di Indonesia. Indonesia dalam rentang sejarah 
kelahirannya telah menunjukkan sikap keberagamaan yang akomodatif, adaptatif dan jauh 
dari pandangan prakrik Islam monolitik, khususnya berkaitan dengan penafsiran teks-teks 
agama. 

Bagi Bernard, Indonesia telah memiliki sejarah panjang dan kuno dalam urusan 
perbedaan dan keragaman. Orang Indonesia telah cukup berhasil dalam mengelola hebatnya 
keragaman budaya dan agama selama dua ribu tahun. Selama ini pengalaman tersebut adalah 
modal sosial yang kaya, yang menjadi pertanda baik untuk masa depan bangsa Indonesia.  

Dalam nada yang sedikit provokatif, Anthony Reid (1999) menyebutkan bahwa 
Indonesia sangat istimewa diantara negara-negara Asia dalam menanggani keragaman agama. 
Anthony Reid berpendapat bahwa pluralisme agama adalah tradisi Asia. Sebaliknya Eropa, 
perang agama berkobar-kobar selama berabad-abad dan telah menghancurkan masyarakat 
mereka. Tetapi orang-orang Asia, khususnya Indonesia berurusan dengan keragaman agama 
dan budaya dipraktekkan dengan cara-cara yang jauh lebih damai. Secara khusus, menurut 
Reid, Indonesia memiliki sejarah panjang toleransi beragama yang dulu belum pernah terjadi 
di Eropa. Analisis Reid menegaskan bahwa di Indonesia, Agama Hindu, Buddha, Islam, 
Katolik, dan Protestan tidak menyebar dengan kekuatan senjata. Orang-orang dari berbagai 
agama telah hidup berdampingan selama ribuan tahun di Indonesia bahkan terlihat juga 
diantara mereka telah menjadi satu keluarga. 

Lene Pedersen (2016: 387), menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu 
masyarakat majemuk terbesar dunia. Populasi 238 juta jiwa, mencakup ribuan pulau, ratusan 
kelompok etnis, agama, dan kehidupan lokal yang telah dibentuk oleh dinamika regional dan 
global. Kepulauan ini diintegrasikan pertama melalui rute perdagangan, sistem perekonomian 
dan merasa sama-sama terjajah, kemudian melalui upaya terpadu seluruh komponen bangsa 
pasca-kemerdekaan dikuatkan dengan konstruksi negara kesatuan ‘bhinneka tunggal ika’ yang 
menggunakan “lingua franca” di kawasan itu sebagai bahasa nasional dan nilai identitas 
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bersama, yakni Pancasila. Menurut Padersen, dalam banyak hal, proyek nasionalisme sangat 
berhasil dalam menciptakan rasa identitas nasional bersama. Tetapi Indonesia juga seiring 
waktu mengalami ketegangan antar kelompok, wilayah dan eskalasi konflik yang semakin 
tinggi dan itu sering kali melibatkan atas nama agama. 

Pada perkembangannya, eskalasi konflik tersebut melahirkan pemikiran dan tindakan 
ekstrimisme agama. Beberapa kali terjadi pergantian rezim dengan kebijakannya masing-
masing telah mewarnai menguatnya dan meluasnya gerakan-gerakan ekstrimisme agama di 
Indonesia, bukan hanya skala nasional tetapi juga terkoneksi secara internasional 
(transnasional). Menurut M. Zaki Mubarok & Ahmad Fauzi Abdul Hamid (2018: 40-14), 
gerakan keagamaan ekstrim terus tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi informasi 
dan media online yang cara kerjanya lebih efektif dan berjangkauan jauh. Tidak sedikit anak 
muda Indonesia yang dipanggil untuk berjihad melalui televisi, internet dan media sosial 
lainnya. Dengan cara yang lebih mudah mereka mendapatkan akses serta jaringan untuk dapat 
bergabung dengan kelompok radikal transnasional. Kondisi seperti ini nampaknya 
merupakan fenomena baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Jihad Instan adalah istilah yang 
cukup tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok muda, sebagian besar kelas 
menengah dan berpendidikan baik, yang tiba-tiba menjadi teradikalisasi oleh perkembangan 
teknologi informasi yang semakin canggih. Kemudian dapat dilihat bahwa mereka tidak lagi 
memerlukan kelompok atau organisasi apapun sebagai tempat yang jelas untuk bergabung 
dan sebagai sarana mobilisasi jihad. 

Roy (2005: 37), mengatakan walaupun kelompok Islam ekstrim transnasional yang 
berkembang saat ini di Indonesia memiliki banyak varian baik dari segi organisasi, model 
gerakan, maupun latar belakang pendiriannya, doktrinnya hampir sama antara lain: Pertama, 
mendirikan otoritas Islam, baik itu dalam bentuk negara atau kekhalifahan Islam. Alasannya 
bahwa hanya melalui sarana dan bentuk itu, kekuatan politik, Syariah dan semua kebijakan 
yang benar-benar Islami dapat diterapkan. Kedua, memutuskan hubungan dengan masyarakat 
kontemporer. Dalam pandangan sebagian mereka, masyarakat saat ini, dipandang sebagai 
"tidak suci". Artinya telah beralih dari ajaran Islam. Mereka menyebutnya “jahiliyah modern”. 
Di antara hal-hal lain yang berkembang dari doktrin ini adalah konsep takfir yang ditujukan 
juga bagi Muslim yang tidak setuju dengan agenda Islam mereka. Ketiga, memperjuangkan 
konsep teokrasi. Dalam pandangan mereka, sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, 
atau apapun) yang tidak berasal dari Islam adalah kufur. Mereka menentang demokrasi dan 
pemerintahan otoriter dengan dalih bahwa model kekuasaan tidak berasal dari Islam. Dalam 
Islam, hanya Allah yang berkuasa. Kelompok-kelompok gerakan Islam ini menggunakan 
slogan, "syariah adalah solusinya" dan “khalifah solusinya”. 

Dalam skala Nasional, perkembangan gerakan radikalisme agama ini telah banyak 
melakukan aksi-aksi mobilisasi umat Islam melalui media sosial maupun secara langsung dan 
telah mengakibatkan lahirnya benturan-benturan sosial sesama anak bangsa. Eskalasinya 
semakin menguat, sejak pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 dan berlanjut terus saat 
PILPRES tahun 2019. Bahkan pada masa pandemi Covid-19 dan munculnya kebijakan New 
Normal, gerakan aksi ketidakpercayaan pada Pemerintah beserta institusinya juga muncul 
dalam laman-laman status media sosial.  Pada konteks inilah, pemikiran “moderasi beragama” 
dimunculkan oleh sebagian cendikia dan ulama ditengah-tengah pelbagai gerakan yang 
dianggap ‘intoleran’ sebagai upaya mengembalikan jati diri keberagamaan umat Islam 
Indonesia yang sangat toleran dan telah hidup berkembang lama di Nusantara.  

  



Pentingnya Nilai Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sosial Masa New Normal 

Vivian Yee (2020) menyebutkan bahwa agama adalah pelipur lara bagi miliaran orang yang 
tengah menghadapi pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Dalam keyakinan yang berbeda, 
ketakutan terhadap virus corona telah mendorong umat beriman di dunia semakin lebih 
dekat dengan Tuhan, agama dan ritual. Akan tetapi pada sisi lain, muncul ketegangan secara 
psikologis dari sebagian kelompok beragama bahwa kebijakan “pembatasan sosial” yang 
dikeluarkan oleh otoritas kesehatan publik (WHO) atau pihak Pemerintahan setempat telah 
menjadi penghambat utama dalam begitu banyak praktik keagamaan mereka. Mereka 
menyakini bahwa praktik-praktik keagamaan tersebut merupakan upaya semakin mendekat 
pada pertolongan Tuhan untuk bisa terhindar dari pandemi Covid-19.   

Sisi lain, pihak otoritas kesehatan publik (WHO) dan pemerintahahn setempat 
berpandangan bahwa pertemuan komunal praktik keagamaan harus dibatasi untuk 
meminimalisir penyebaran virus corona. Dalam beberapa kasus menurut Vivian Yee (2020), 
semangat keagamaan telah membawa sebagian orang menuju paradigma penyembuhan yang 
tidak memiliki dasar secara sains. Bahkan di tempat lain, hal itu telah menarik sebagian 
mereka ke tempat-tempat suci atau ritual yang dapat meningkatkan risiko infeksi dari 
penularan virus corona secara masif. 

Perbenturan antara semangat agama dan kebijakan otoritas kesehatan publik atau 
pemerintahan setempat telah melahirkan eskalasi pemikiran konservatif dari sebagian kaum 
beragama yang semakin menguat dari sebelumnya. Di tengah-tengah kecemasan Virus 
Corona, tak terelakkan bahwa beberapa kelompok keagamaan telah menafsirkan pandemi 
sebagai hukuman dari Tuhan akibat ulah manusia-manusia yang ingkar.  

Dalam sebuah laman berita tertentu, beberapa Muslim Mesir menyatakan kepastian di 
media sosial bahwa Tuhan menghabisi negara-negara non-Muslim dengan memberi mereka 
virus. Tetapi mereka juga tampaknya tidak menyadari bahwa Mesir telah menyumbang 
hampir 200 kasus positif terkena Virus Corona dan mungkin lebih banyak lagi yang tidak 
terhitung. Hadi Azmi dan Zam Yusa (2020) menyebutkan di Asia Tenggara misalnya, pejabat 
Malaysia telah melaporkan pada tanggal 20 Maret 2020 bahwa jumlah 624 dari 1.030 kasus 
Covid-19 disebabkan penularan yang terjadi saat adanya pertemuan yang diselenggarakan 
oleh gerakan misionaris Jamaah Tabligh di sebuah masjid di luar Kuala Lumpur mulai akhir 
Februari. Kasus ini kemudian berlanjut pada kebijakan penutupan Masjid di Malaysia, 
Singapura dan Brunei. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa menasihati umat 
Islam untuk berdoa di rumah dan menghindari masjid karena berpotensi terjadinya 
penyebaran penyakit ini secara meluas.  

Pro-kontra atas nama agama pada masa Pandemi Covid-19 terhadap kebijakan social 
distancing maupun new normal sepertinya terus berlanjut. Pada konteks inilah, disaat memasuki 
masa new normal dibutuhkan interpretasi teks-teks agama yang bisa mengakomodasi harapan 
dan harmoni sesama umat serta kelompok beragama. Dalam pandangan teologi, sepakat 
dengan Paul Enns (2003), penulis menyandingkan istilah new normal dengan kata recovery. 
Recovery adalah pemulihan diri pada suasana kebaruan setelah mengalami sesuatu yang telah 
merusak atau mengotori keyakinan serta kehidupannya. Recovery sebagai new normal 
merupakan proses pemulihan diri dengan jalan perbuatan ihsan yang dapat melahirkan 
kehidupan baru yang penuh harmoni dan sesuai dengan fitrah kemanusian. Perasaaan, 
pemikiran dan tindakan seseorang yang melakukan recovery akan mulai melakukan adaptasi 
kebiasaan baru dengan tujuan dapat memulihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk, 
merusak, dan menimbulkan konflik, baik itu konflik internal maupun eksternal. Maksud 



konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam hati atau jiwa seorang seperti mengalami 
split personality (bermuka dua), agresif, intolerasi, egois, dunning-kruger effect (sok pintar), superior (sok 
berkuasa), megalomania (sok tahu dan merasa paling benar) dan lainnya. Sedangkan konflik 
eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang dengan sesuatu yang di luar dirinya, baik 
akibat perbuatan dirinya sendiri atau orang lain yang bisa merusak tatanan sosial yang sudah 
tertib dan damai. Sedangkan dalam definisi umum menurut Y.L.M (2020), new normal adalah 
cara untuk beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru seperti pekerjaan, pendidikan, interaksi 
dengan orang lain dan bahkan menjalankan praktek keberagamaan. 

Achmad Yurianto (2020), menegaskan bahwa new normal menurut Pemerintah 
Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19. Masyarakat harus 
menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona dengan tatanan baru yang disebut new 
normal. Menurutnya, tatanan baru ini sebabnya karena hingga kini belum ditemukan vaksin 
definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja 
keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk 
pengendalian pandemi Covid-19. “Sekarang satu-satunya cara yang harus dilakukan bukan 
dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus menjaga diri agar dalam 
situasi seperti ini tetap produktif namun aman dari Covid-19, sehingga diperlukan tatanan 
yang baru”. Menurut Yuri, tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi 
untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai 
new normal.  

Ditengah-tengah kebijakan new normal yang dilakukan di hampir semua negara termasuk 
di Indonesia masih saja terjadi penolakan. Dalam perspektif psikologis, penolakan itu bisa 
disebabkan oleh munculnya gejala cabin fever di lingkungan masyarakat, termasuk masyarakat 
beragama. Cabin fever menurut Paul C. Rosenblatt, Roxanne Marie Anderson &Patricia A. 
Johnson (2010) adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama 
"terisolasi" di dalam rumah ataupun tempat tertentu. Selain itu, juga karena ada 
perasaan merasa terputus dari “dunia luar”  dan belum bisa menerima situasi. Gejala 
cabin fever jika menyerang seseorang atau kelompok maka perilaku sulit dikontrol dan 
bertindak seolah-olah tahu segalanya serta menolak pendapat, komentar, atau saran orang 
lain.  

Gejala cabin fever di masa new normal pandemi corono virus akan berbahaya jika perilaku 
sulit dikontrol, menolak pendapat, komentar, saran pemerintah dan para ahli serta seolah-
olah tahu segalanya tentang corona virus mengunakan klaim-klaim agama. Kecenderungan 
truth claim, rasionalisasi, propaganda, bahkan menyebar hoaks atas nama agama akan terjadi 
di masa memasuki new normal. Pemahaman dan penafsiran teks-teks agama dalam pemikiran 
seseorang yang masih mengalami cabin fever kemungkinan akan menjadi sangat radikal, 
memunculkan ketidakpercayaan dan instabilitas sosial. Kemungkinan lain adanya situasi 
gejala cabin fever dilingkungan masyarakat beragama dapat menjadi pendorong kekerasan, 
karena dipicu oleh sifat absolutisme (klaim kebenaran) dari kebenaran sepihak. Menurut 
Kimball (2002: 2), sesungguhnya agama itu moderat, memberi keadilan dan keseimbangan 
hidup. Namun jika sumber agama (kitab suci) ditafsirkan literal atau fundamental maka akan 
memunculkan sikap ekstrem, yaitu melampaui batas. Sebaliknya, jika teks suci itu 
menafsirkan secara bebas atau terlalu mendewakan kemampuan akal maka akan melahirkan 
sikap liberal ekstrem. Kedua kutub ini berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena 
itu, pada situasi seperti ini diperlukan moderasi, mengambil posisi tengah, seimbang, adil atau 
tawazun.  Hidayat, K (2019: 64-67), jalan tengah bisa mendamaikan dua kutub ekstrem, 
sehingga kehidupan menjadi makmur dan penuh keadilan. Berpijak dari pandangan ini, maka 
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dalam kehidupan sosial masa new normal sangat penting masyarakat diinternalisasi dengan 
nilai-nilai moderasi beragama.  

Istilah moderasi menurut kajian bahasa Arab adalah “alwasathiyyah”. Istilah “al-
wasathiyyah” berasal dari kata “wasath” (Faiqah & Pransiska, 2018; Rozi, 2019). Dalam hal 
ini, Al-Asfahaniy (2009: 869) menyebutkan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah-
tengah diantara dua batas, adil, standar, tengah-tengah atau yang biasa-biasa saja. Wasathan 
menurut Al-Asfahani, juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi. Kata “al-
wasathiyyah” berakar pada kata “alwasth” (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan “al-
wasth” (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitife) 
dari kata kerja (verb) “wasatha”. Selain itu kata wasathiyyah juga seringkali disinonimkan 
dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “almuqtashid”. Sementara ungkapan lain, 
kata moderasi biasa diistilahkan dengan “wasath” atau “wasathiyyah”; orangnya disebut 
“wasith”. Kata “wasit” sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga 
pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan 
sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin 
dipertandingan (Almu’tasim, 2019: 199).  

Lebih jauh diuraikan oleh Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabî (2001: 13-15), kata 
al-wasathu ini mengandung empat pengertian, yaitu: Pertama, kata benda (ism) yang bermakna 
posisi pertengahan diantara dua posisi bersebrangan. Kedua, sebagai kata sifat yang berarti 
pilihan (khiyâr), utama (afdhal), dan terbaik (ajwad). Ketiga, mengandung arti ‘adl (adil). Keempat, 
mengandung arti sesuatu yang berada diantara hal yang baik dan hal yang buruk/netral (asy-
syay’u baina al-jayyid wa ar-radˆi’). Adapun jika kedua kata di atas diderivasikan, maka 
pengertiannya adalah adil, utama, pilihan terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang 
berseberangan (wasîth yang berarti hasîb dan sharîf). Kata al-wasath yang berarti al-mutawassith 
baina al-mutakhassimaini (penengah antara dua orang yang berselisih). Selanjutnya Mukhlis 
Hanafi (2009: 40) telah mengutip dari buku  Strategi  al-wasathiyyah  yang  dikeluarkan  oleh  
Kementerian  Wakaf  dan  Urusan Agama Islam Kuwait, mengatakan bahwa difinisi 
wasathiyyah merupakan sebuah  metode  berpikir,  berinteraksi,  dan  berperilaku  yang  
didasari  atas  sikap  tawâzun  (seimbang)  dalam  menyikapi  dua  keadaan  perilaku  yang  
dimungkinkan  untuk  dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang 
sesuai dengan kondisi dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  agama  dan  
tradisi  masyarakat. Dengan pengertian ini sikap wasathiyyah akan melindungi seseorang dari 
kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan.  

Quraish Shihab (2019) menegaskan bahwa moderasi beragama atau wasathiyyah adalah 
prinsip utama Islam yang hanya dapat ditegakkan dengan tiga hal; ilmu, kebajikan, dan 
keseimbangan. Tanpa ketiganya, kehadiran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam 
akan tetap terus timpang dan pincang. Menurut beliau, kecenderungan suasana 
keberagamaan di Indonesia, khususnya di beberapa tahun belakangan. Di mana semangat 
keberagamaan sebagian orang tidak berbekal dengan pengetahuan agama yang mendalam, 
ditambah lagi dengan serbuan ragam ideologi transnasional yang massif. Imbasnya adalah, 
sebagian orang cenderung mudah terseret dalam arus ekstremisme. Yang menurutnya, salah 
satu indikasinya adalah mudah berkata kasar, memaki, menyebar isu negatif, dan di saat yang 
sama, mudah memuji berlebihan terhadap suatu hal yang disukai. Di sisi lain, ada juga 
sebagian orang yang mulai apatis dengan agama. Merujuk pada beberapa hal, agama lantas 
dituduh sebagai biang kegaduhan dan kemunduran. Karena itu, peran agama harus 
diminimalisir dari urusan-urusan publik. Kecenderungan ini juga sepenuhnya tidak tepat. Ide 
sekularisasi yang berlebihan juga akan menyeret peradaban manusia ke dalam lonceng 



kehampaan spiritualitas. Karena itu, dua kecenderungan ini harus dipahami bersama. Diakui 
dan dimengerti sebagai sebuah penyakit yang harus diobati bersama. Saat ini, sebagian orang 
beragama yang telah terpapar ekstremisme dan liberalisme harus dirangkul ulang.   

Dua kecenderungan yang muncul dalam sikap keberagamaan di Indonesia dekade 
kekinian ini lebih ditegaskan oleh Achmad Satori Ismail, et.al (2017: 13-14) sebagai berikut: 
Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam yang bersikap ekstrem dan ketat dalam 
memahami agama (Islam) serta hukum-hukumnya dan mencoba memaksakan cara tersebut 
di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal dengan menggunakan kekerasan. 
Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan 
tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain.  
Hal itu menyebabkan umat Islam menjadi terkotak-kotak saling mengklaim paling benar 
(truth claim) dan bahkan tidak sedikit diantara mereka saling menghukumi (tafkir).  Jauhnya 
menyebabkan selalu terjadi gesekan-gesekan sosial yang kontra-produktif dan berakibat 
melahirkan tindakan-tindakan bertentangan dengan Islam. Pada konteks inilah, 
pengembangan dan internalisasi moderasi beragama dalam kehidupan sosial, khususnya 
pemahaman Islam yang toleran dan moderat menemukan momentumnya.  

Pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sosial masa new normal, dimana sikap 
esktremisme dalam memahami agama masih mengejala, sepakat dengan Lukman Hakim 
Saepudin dalam prolog “Moderasai Beragama” Kementerian Agama (2019: 7) adalah untuk 
mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, maka membutuhkan visi dan 
solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan 
keagamaan. Hal in dapat dilakukan dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai 
keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. 
Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam 
beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu 
tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut 
ultra-konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrem mendewakan akal hingga 
mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi 
toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut 
ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi. 

Lebih lanjut masih sepakat dengan Lukman Hakim Saepudin (2019: 8-12), bahwa 
pertimbangan keragaman dalam beragama di Indonesia itu keniscayaan dan tidak mungkin 
dihilangkan. Maka Ide dasar moderasi beragama adalah untuk mencari persamaan dan bukan 
mempertajam perbedaan. Dalam hal ini setidaknya tiga alasan utama mengapa perlu moderasi 
beragama penting dinternalisasikan dalam kehidupan sosial masa new normal (masa recovery 
dalam difinisi penulis):  

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama untuk menjaga martabat manusia sebagai 
makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan 
nyawanya. Dalam konteks inilah, setiap agama selalu membawa misi damai dan 
keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang 
keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa 
menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama 
artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam 
praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya 
mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela 
merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu 



sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi 
ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, 
dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas 
nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, 
cenderung ekstrem, berlebih-lebihan dan tidak jarang melahirkan konflik horizontal 
sesama anggota masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, pentingnya moderasi 
beragama dalam kehidupan sosial masa new normal adalah unutk menguatkan atau 
mengarahkan setiap umat beragama dalam melakukan recovery (pemulihan kembali) 
dengan cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar 
agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.  

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan 
beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai 
negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, 
agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis 
dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas 
persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran 
menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi 
dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi 
yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, 
konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu 
terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di 
berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi 
beragama dalam kehidupan sosial masa new normal, yakni untuk menguatkan atau 
mengarahkan setiap umat beragama dalam melakukan recovery (pemulihan kembali) 
dengan cara memelihara peradaban yang menghargai nilai-nilai kemanuisaan agar tidak 
musnah akibat konflik berlatar agama.  

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai 
strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat 
heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk 
kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, 
etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak 
memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, 
dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama 
dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun 
dan damai. Itulah sesungguhnya jati jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, 
dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. 
Ekstremisme dalam sikap beragama niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan, 
jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting 
dalam kehidupan sosial masa new normal, yakni untuk menguatkan atau mengarahkan 
setiap umat beragama dalam melakukan recovery (pemulihan kembali) dengan cara 
mengamalkan nilai-nilai toleransi atas keragamaan dan perbedaaan, keadilan dalam 
menyikapi keragamaan dan perbedaaan, dan seimbang dalam memandang keragamaan 
dan perbedaaan yang terjadi di Indonesia. 

Pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial masa new 
normal jika melihat pandangan-pandangan di atas adalah: satu sisi merupakan langkah recovery 
masyarakat atau ummat beragama untuk bisa menghargai keragaman agama dan tafsir 



kebenaran agama, dan; di sisi lain. Internalisasi nilai-nilai moderasai beragama dalam 
kehidupan sosial masa new normal merupakan langkah recovery kehidupan agar agama 
senantiasa menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan individu, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan penghargaan terhadap keragaman 
paham dan amalan beragama dimaksudkan untuk mendorong kehidupan keagamaan yang 
moderat, demi terciptanya penguatan komitmen warga dan umat beragama dalam konteks 
kebangsaan dan kehidupan sosial. 

Moderasi beragama Menumbuhkan Karakter Disiplin dan Persatuan Bangsa di Era 
New Normal 

Dalam konteks sosiologis, dengan mengutip Durkheim (1964: 387) telah menyebutkan 
bahwa salah satu fungsi sosial utama agama adalah menyatukan orang dalam komunitas 
moral yang bersatu. Oleh karena itu, Durkheim menurut Betty R. Scharf (2004: 107), fungsi 
sosial agama adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang sudah ada. Agama bersifat 
fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Sedangkan menurut Dawson dan 
Thiessen (2014: 582-584), dimensi sosial agama harus menumbuhkan kepercayaan yang 
dapat meningkatkan kredibilitas pada penganutnya melalui transformasi dan konsensus 
kolektif. Kemudian nilai-nilai agama harus memberikan otoritas yang berhubungan secara 
khusus dengan masalah sosial atau moral seperti menentukan cara terbaik untuk menjalani 
kehidupan secara bersama. Ini memberikan dasar untuk etika dan perilaku yang tepat, yang 
membentuk dasar normatif masyarakat. Dimensi agamapun juga harus bisa membantu 
membentuk berbagai aspek kehidupan sosial dengan bertindak sebagai bentuk kontrol sosial 
dan mendukung pembentukan kontrol diri ketika berinteraksi dengan pelbagai aspek 
masyarakat. Pada konteks inilah, dimensi dan fungsi agama sesungguhnya bisa menciptakan 
kehidupan sosial yang disiplin dan teratur. 

Kehidupan sosial yang teratur di kalangan manusia, menurut Radcliffe Brown (1952: 
157), tergantung pada hadirnya sentimen-sentimen tertentu dalam pikiran anggota 
masyarakat yang mengontrol prilaku individu dalam berhubungan dengan yang lain. Menurut 
Morris (2003: 105), dalam batas-batas tertentu berbagai peribadatan agama terlihat memiliki 
fungsi sosial tertentu. Menurutnya peribatan-peribatan itu berfungsi untuk mengatur, 
memperkokoh dan mentransmisikan berbagai sentimen, dari suatu generasi kepada generasi 
lain, sebagai tempat bergantung bagi terbentuknya aturan masyarakat yang bersangkutan. 
Dalam pandangan Malinowski yang dikutip oleh Morris, Agama mengekpresikan dan 
membantu melestarikan tradisi dan berbagai peribadatan keagamaan senantiasa dilaksanakan 
oleh atau atas nama berbagai kelompok. 

Dalam perspektif sosiologis, Indoensia adalah bangsa yang sangat heterogen, sejak 
awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam 
berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. 
Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan 
sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-
istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya 
berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri 
yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan 
keragaman. Karakter bangsa Indonesia yang maju secara jelas tercermin dalam landasan 
berbangsa dan bernegara. Di dalamnya nilai-nilai agama sangat dominan sangat mewarnai 
karakter bangsa Indoenesia. Menurut Muslich Masnur (2011: 1), Pancasila membentuk 
pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan bahagian dari proses 



pendidkan karakter yaitu menanamkan nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai 
bermusyawarah, nilai keadilan yang seharusnya ada dalam setiap proses pembelajaran di 
sekolah dan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu harus ada upaya pendidikan karakter yang 
berbasis nilai-nilai agama sebagai salah satu kunci lahirnya kemajuan bangsa. 

Untuk mencapai karakter bangsa yang maju membutuhkan perilaku disiplin. Displin 
yang dimaksud menurut BryanTurner (2011) adalah menjaga perilaku dan cara berpikir. 
Disiplin merupakan tanggungjawab dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 
dipercaya. Edward Ross (1966: 11), mengatakan bahwa disiplin adalah sentimen kolektif 
untuk pencapaian kepentingan kolektif. Gary Dessler (2003:285), mengatakan bahwa 
pengertian disiplin adalah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seseorang 
karena melanggaru aturan atau prosedur. Suharsimi Arikunto (1980:114), pengertian disiplin 
adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong 
oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Bejo 
Siswanto (2005:291), pengertian disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, 
dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila 
ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, sikap disiplin 
memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik bagi pribadi maupun masyarakat. Menurut  Emile 
Durkheim (1973), tujuan disiplin adalah: a) Untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri 
sendiri; b) Agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri; c) Untuk 
memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang; d) Untuk mengajarkan menghormati orang tua 
dan Ilahi; e) Penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan; f) Untuk menciptakan dan 
mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia, dan; f) Untuk 
memberikan sasaran tertentu yang ingin dicapai sekaligus membatasi cakrawala. 

Dalam kontek inilah, satu sisi butuh model penafsiran teks agama yang kompatibel 
dengan karakter bangsa yang maju. Di sisi lain membutuhkan langkah pendisplinan sebagai 
usaha usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati 
sebuah peraturan yang sudah disepakati oleh founding father bangsa Indoensia. Disiplin yang 
melahirkan suatu kemampuan warga bangsa atau umat beragama untuk bisa mengendalikan 
perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang agar sesuai dengan hal-hal yang telah diatur 
atau norma yang sudah ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. 
Artinya kemampuan berperilaku unutk bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Disiplin dan pendisiplinan juga merupakan kontrol sosial sebagian bagian integral 
dari kelangsungan hidup masyarakat agar tetap dalam bingkai karakter bangsa dan selalu 
menjaga persatuan serta kesatuan. Individu beragama bisa berpartisipasi aktif dalam 
memberikan sistem sosialisasi yang efektif kepada masyarakat untuk tetap berperilaku teratur 
pada sumber kontrol sosial dan harmoni kehidupan berbangsa yang berdasar pada jejak 
agama dan budaya seperti nilai, norma sosial dan tradisi, dan lainnya. Internalisasi konsep 
moderasi beragama diyakini mampu membangun karakter disiplin dan merawat persatuan di 
era new normal. Moderasi beragama dalam konteks sosiologis, bisa menjadi faktor yang 
mampu mengintegrasikan masyarakat majemuk dalam satu kesepakatan bersama para warga 
masyarakat akan nilai-nilai umum tertentu yang terdapat pada bangsa ini. Dengan kata lain 
bahwa kelangsungan hidup masyarakat majemuk tidak saja menuntut tumbuhnya nilai-nilai 
umum tertentu yang disepakati bersama, akan tetapi juga nilai-nilai umum tersebut harus pula 
mereka hayati benar melalui proses sosialisasi, transformasi dan internalisasi dengan cara 
imitasi (coping) atau habituasi (pembiasaan) nilai-nilai moderasi beragama. 

https://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim


Di era new normal, langkah coping dan habituasi nilai moderasi agama dimungkinkan dapat 
menginternalisasi jiwa masyarakat Indonesia menjadi displin, berkeadilan, toleran, santun, 
dan menerima keragaman. Untuk hal itu, sepakat dengan Balitbang Kemenag (2019: 27-28), 
moderasi beragama yang mencakup pemikiran, gerakan dan perbuatan. Pertama, pemikiran 
keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan mengimitasi (coping) atau 
membiasakan (habituasi) berpikir untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran 
keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan 
penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya 
secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, 
akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks. Dalam 
konteks inilah, seseorang bisa memiliki disiplin pemahaman keagamaan yang 
mempersatukan, mendamaikan, dan memajukan bangsa. Karena, pemahaman keagamaannya 
akan melahirkan adil dan berimbang. Kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam 
hal ini, gerakan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan 
menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan 
prinsip melakukan perbaikan dan dengan cara yang baik pula. Bukan sebaliknya, mencegah 
kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan. Dalam konteks ini 
juga, seseorang bisa menjaga karakter dan persatuan bangsa karena gerakan keagamaan yang 
dilakukannya penuh dengan kesantunan, kedamaian, keadilan dan keberimbangan. Ketiga 
adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama 
dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan 
secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan 
kebudayaan baru. Penguatan relasi dalam tradisi dan praktik keagamaan bisa menguatkan 
persatuan bangsa Indonesia yang beragam budaya dan agama. 

Sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya, moderasi beragama harus dipahami 
sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan 
penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). 
Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan 
dari sikap ekstrem berlebihan dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, 
moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, 
kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi 
lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan 
kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan 
menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi 
terpeliharanya karakter peradaban, terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Dengan 
cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, 
menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat 
multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan 
keharusan. 

Dalam konteks bernegara (Balitbang Kemenag, 2019), prinsip moderasi ini pula yang 
pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki 
ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya 
bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam 
menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap 
toleran untuk menerima konsep negara-bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan 
praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental 
moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa. Dalam 



berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan 
kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan 
menentramkan. Bila ini dapat diwujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia 
Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Inilah 
komitmen yang harus ditumbuhkan pada masyarakat bangsa Indoensia dalam moderasi 
beragama, yakni cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada 
kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan 
Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan 
dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah 
penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 
dan regulasi di bawahnya. 

Paradigma Baru Kehidupan dan Inovasi Sosial di Era New Normal 

Johnny G Plate (2020) mengatakan bahwa pandemi ini telah melatih orang untuk melihat 
peluang-peluang baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini juga mendorong seseorang 
mempercepat transformasi digital menuju kehidupan baru, yakni masyarakat digital (digital 
society). Menurutnya, ada sisi lain dari pandemi Covid-19, yakni percepatan transformasi 
digital, mendorong masyarakat memasuki Digital Society 5.0 seperti yang sudah dilakukan di 
Jepang. Sekarang tinggal memperkuat regulasi untuk memenuhi syarat memasuki era 
transformasi digital. Oleh karena itu, dengan pandemi Covid-19, bangsa Indonesia dipaksa 
menuju Society Digital 5.0. Dalamkonteks inilah, pemerintah akan terus melakukan 
pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil hingga tataran desa. 
Sebab menurutnya masih terdapat desa yang menjadi blackspot karena belum mendapat 
fasilitas jaringan internet. Jhonny mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi fase 
krusial selama berhadapan dengan wabah Covid-19. Setelah melakukan tahapan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), kini Indonesia mulai menapaki kehidupan normal baru. Untuk 
itu menurutnya pemerintah sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dari sisi medis 
dan non medis. Menurutnya, situasi normal dibutuhkan untuk menjaga produktivitas 
masyarakat, di saat yang sama kita juga harus aman dari penyebaran Covid-19.  

Dalam memasuki new normal sekaligus memasuki paradigma masyarakat digital 
dibutkan inovasi. Sepakat dengan Hong Yan (t.t), inovasi pada masyarakat digital akan 
membentuk kembali masyarakat yang mengalami kekagetan ekonomi, budaya dan gaya 
hidup. Inovasi yang mendorong kemampuan mereka untuk memengaruhi dan berpotensi 
memajukan semua aspek masyarakat. Kreatifitas yang menghasilkan kebutuhan akan 
penelitian antar-disiplin yang kuat, mulai dari penerapan inovasi digital untuk memberi 
manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari hingga pemahaman menyeluruh tentang 
hubungan antara kemajuan digital dan masyarakat.  

Berdasarkan pandangan diatas, digitalisasi masyarakat, politik dan ekonomi 
mempengaruhi fondasi semua bagian kehidupan sosial dan berbangsa. Inilah fase kehidupan 
sosial dan berbangsa memasuki inovasi dan paradigma digital society. Inovasi sebagai 
kemampuan untuk menerapkan kreativitas menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan 
dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang dimiliki. Inovasi yang merupakan 
timbulnya sesuatu hal yang baru, semisalnya berupa ide baru, teori baru, hipotesis baru, atau 
metode baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. Inovasi 
yang merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang 
untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial pada masyarakat yang sudah memasuki 
paradigma kehidupan digital society. Inovasi yang dapat menunjukkan “proses” dan “hasil” 
pengembangan atau pemanfaatan mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 



untuk menciptakan atau memperbaiki produk yang memberikan nilai yang berarti atau secara 
signifikan.  

Ditengah-tengah situasi masyarakat yang belum siap memasuki paradigma era digital 
society diperlukan para intelektual atau pemuda sebagai agent social of change untuk keluar dari 
belitan cabin fever yang menyebabkan kurang produktif dan bahkan menyalahkan keadaan 
yang terjadi. Berpijak pada perspektif teologi, sebagai umat beragama dalam menyikapi 
pandemi Covid-19 dan memasuki new normal harus mulai melangkah dalam memahami 
teologi, “bukan sekedar teks pasif tetapi juga harus mulai memahami teologi kontekstual”. 
Dengan pemahaman teologi ini dimungkinkan dapat melakukan pemberdayaan diri dan 
keluar dari area panic buying untuk mulai memikirkan kehidupan sosial secara luas. Menurut 
Isa Wahyudi (2020), memasuki masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat melewati tiga fase. 
Pertama, fase ketakutan. Seseorang mudah mendapatkan teror berita hoaks dan langsung ikut 
berbagi info apapun dari media sosial. "Seseorang mengalami panic buying sehingga 
menimbulkan ketegangan, mudah marah bahkan belanja sesuatu secara berlebihan seperti 
obat-obatan, masker dan menimbun logistik. Fase ini, bahkan hoaks atas nama agamapun 
ikut mewarnai pelbagai informasi publik. Kedua, fase belajar. Setelah rasa takut, cemas, 
khawatir terlewati maka seseorang mulai menerima kenyataan dengan berhenti membaca 
berita yang menimbulkan kecemasan termasuk menyeleksi berita hoaks. Di masa ini orang 
mulai menyadari situasi dan diri sendiri dengan mulai mematuhi imbauan atau protokol 
pemerintah, mampu mengendalikan emosi, dan mulai tidak belanja berlebihan serta 
merencanakan tindakan yang lebih baik. Dan ketiga, fase tumbuh. Pada masa ini orang tidak 
lagi memikirkan diri sendiri melainkan mulai memikirkan orang lain dengan mengembangkan 
pelbagai inovasi yang bisa membantu dirinya sendiri atau orang lain. 

Dalam menghadapi era masyarakat digital inilah, kalangan cendikia beragama termasuk 
pemudanya harus mulai masuk pada paradigma teologi kontekstual. Sheela (2020) dengan 
mengutip beberapa tokoh pemikir teologis menyebutkan bahwa perkembangan ijtihad 
tentang teologi dalam lintas wacana pemikiran tradisional, modern dan postmodern telah 
melahirkan terma "teologi kontekstual yang memusatkan perhatiannya pada jati diri orang-
orang di dalam suatu konteks tertentu. Khususnya, sejauh konteks itu dipahami sebagai 
perubahan sosial. Istilah berteologi seperti ini memang terbilang baru. Model teologi 
kontekstial adalah suatu cara berteologi yang intensif, yaitu tingkat aksi berdasarkan refleksi 
teologis untuk perubahan dan pemberdayaan sosial. Di Indonesia teologi kontekstual pernah 
dikenalkan oleh pelbagai cendikia dengan nama lain, semisal teologi partipatoris, teologi 
emansipatoris, teologi feminis atau yang umum kita kena dengan teologi pembebasan. 
Teologi kontekstual telah menekankan bahwa keyakinan itu bukan sebatas dihati dan ucapan 
tetapi harus riil muncul dalam aksi dan membangkitkan lebih banyak tanggung jawab bagi 
orang2 yang berteologi dalam melakukan perubahan sosial dan mensolusi problem sosial. 
Pemikiran teologi kontekstual tidak beranggapan bahwa kebenaran itu bisa dicapai dengan 
berlepas diri dari kehidupan nyata beserta problemnya yang harus disikapi, tetapi sebaliknya 
berpandangan bahwa kebenaran itu hanya bisa ditangkap dalam dialektika dengan kehidupan 
faktual: mengalami, merasakan, mengikuti, melayani, dan mensolusi kehidupan nyata. 

Masih menurut Sheela (2020), ciri khas memahami teologi kontekstual adalah 
seseorang dapat melihat adanya kesatuan antara pengetahuan sebagai aktivitas dan 
pengetahuan sebagai isi. Artinya tindakan yang dilakukan selalu berdasar pada pengetahuan, 
sehingga isi atau makna dari suatu tindakan itu dapat dirasakan oleh orang sekitar. Baik 
keteladanan perilaku akhlak dan beribadah secara individual maupun perilaku empati dalam 
keterlibatannya menyelesaikan problem-problem sosial. Tentu, hal terpenting bagi suatu 



pengetahuan yang paling utuh bukan hanya pengetahuan intelektual tentang kebenaran, 
melainkan satu pengetahuan melahirkan aksi yang berdampak dan bedaya sosial. Pemahaman 
teologi tidak hanya berkiblat pada pemikiran yang benar (orthodoxy), melainkan juga harus 
berujung pada tindakan yang benar (orthopraxy). Dua unsur penting dalam berteologi ini akan 
melahirkan refleksi dan tindakan. Dua hal ini dapat membuat orang menyadari bahwa 
berteologi sangat berguna dalam mengembangkan dan mempertajam imannya yang harus 
selalu beririsan- dengan kehidupan sosial nyata.  Dalam paradigma ini, berteologi harus 
mengarahkan orang untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang iman yang konkrit 
dalam setiap tindakan sosialnya. Orang tidak lagi berfokus pada ungkapan-ungakapan iman 
yang seolah-olah ‘sulit’ dipahami, tetapi lebih pada tindakan yang nyata. Setelah orang 
bertindak, akan ada refleksi yang membuka mata hati orang untuk melihat iman itu secara 
lebih tajam. Iman itu berkembang terus-menerus karena diperbaharui melalui refleksi yang 
kritis atas suatu situasi dan tindakan sosial yang konkret. Dengan demikian orang dapat 
membangun pribadi yang memiliki iman secara dewasa, kritis atas situasi sosial, empati dan 
ikut berpartispasi dalam problem sosial, penuh penghayatan dan pengamalan. Menurutnya, 
memahami teologi secara kontekstual sangat sangat berguna dalam situasi yang berkaitan 
dengan perubahan sosial dan bahkan adanya musibah sosial, misalnya kemiskinan, 
peperangan, musibah bencana alam dan juga termasuk musibah Covid-19.  

Penafsiran teologi kontekstual ini sejalan dengan konsep moderasi beragama dalam 
menyikapi pandemi Covid-19 di masa new normal. Intinya mulai membuka pikiran teks-teks 
agama untuk ditafsirkan menjadi kontekstual dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19di 
masa new normal ini. Penafsiran yang terbuka melihat kenyataan situasi dan tidak egois dalam 
beragama yang berdampak antisosial. Egoisme dalam beragama ini menurut Mark Leary 
(2018) dalam tradisi agama apapun menginformasikan tentang keasyikan beragama dengan 
cara egoisme. Hal ini merupakan penghalang utama bagi terealisasinya kehidupan moral dan 
sosial dalam kehidupan manusia. Menurutnya, egoisme telah menjadi kontributor utama bagi 
beragam perilaku antisosial, tindakan berlebihan menjurus dosa dan perselisihan sosial. 
Hindu, Taoisme, Budha, dan agama-agama asli telah memegang pandangan anti egoisme. 
Bahkan agama utama dunia Islam, Kristen dan Yudaisme telah lebih awal mengkampanyekan 
anti egoisme dalam beragama.  

Kebanyakan agama sebagian besar setuju bahwa egoisme dalam agama akan 
menciptakan dua masalah besar. Pertama, egoisme dengan pikiran dan perilaku dalam 
beragama akan melahirkan tindakan yang menafikam kemaalahatan umum. Mark Leary 
(2018), mensinonimkan egoisme dengan kesombongan dan ujub makhluk. Dan ajaran agama 
umumnya memposisikan sebagai aktribut jahat. Kedua, merasa benar sendiri akan 
menganggu wawasan spiritual dan berhubungan dengan yang Ilahi. Dampak kejahatan dari 
beragama yang egois dapat mengarahkan perilaku "merasa lebih unggul" dari orang lain. Dan 
tanpa sadar atau sadar selalu mengutuk mereka yang tidak memiliki pandangan yang sama, 
nemaksa orang lain supaya sama, dan bahkan memerangi dengan cara yang egois juga. Secara 
historis, egoisme dalam beragama merupakan salah satu paradoks terbesar dalam sejarah 
manusia. 

Dalam konteks menyikapi pertentangan pemikiran keagamaan saat pandemik Covid-
19 ini dibutuhkan kembali pada komitmen agama dan keberagamaan agar bisa menyikapinya 
penuh kedewasaan, kearifan, taawun, takaful, tafahum, tasamuh, taraahum dan lainnya dalam 
menempatkan cara pandang keagamaan demi menyikapi berbagai persoalan. Sepertinya, 
reaktualisasi nilai-nilai keagamaan yang humanis dan transformatif adalah pintu masuk yang 



diperlukan bahkan dilestarikan agar sama-sama berpikir inovatif dan produktif untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. 

Inovasi yang adaptif dengan kehidupan masa new normal dalam membantu lahirnya 
kesejahteraan sosial masyarakat ditengah-tengah pandemik masih mengejala. Inovasi berupa 
ide baru, baik produk, layanan, dan model yang secara bersamaan memenuhi kebutuhan 
sosial lebih efektif daripada alternatif dan menciptakan hubungan sosial baru atau kolaborasi. 
Apalagi pada masa new era ini, sepakat dengan Mumford (2002: 253), inovasi yang 
berhubungan dengan dunia sosial sebagai generasi dan implementasi ide-ide baru tentang 
bagaimana seharusnya orang mengatur kegiatan interpersonal, atau interaksi sosial, untuk 
memenuhi satu atau lebih tujuan  bersama dalam menghadapi problem kehidupan. Bagi 
Hamalainen dan Heiskala (2007), inovasi bersiafat sosial ini menyangkut perubahan dalam 
struktur budaya, normatif atau kebijakan dalam kehidupan social untuk mengembangkan 
sumber daya kekuatan kolektif dan meningkatkan kinerja ekonomi dan sosialnya. Inovasi 
bersifat social ini menurut Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, & Gonzalez (2005), harus 
mendeskripsikan tiga komponen dasar: (a) kepuasan kebutuhan sosial dasar (konten 
dimensi); (b) transformasi hubungan sosial (dimensi proses) dan (c) peningkatan kemampuan 
sosiopolitik dan akses ke sumber daya (proses menghubungkan dimensi pemberdayaan dan 
konten).  

Menurut Klien et al. (2012), di sinilah perbedaan paling dasar dengan inovasi teknologi. 
Ini menyiratkan bahwa inovasi teknologi melayani tujuan sosial atau mengatasi tantangan 
sosial tertentu tetapi hanya melalui pengenalan dan penerapan teknologi baru dan tidak 
menyentuh inovasi bersifat sosial inovasi. Walaupun inovasi teknologi memungkinkan 
menyentuh sosial, misalnya: ketika TIK baru memungkinkan menyentuh mode aksi kolektif. 
Akan tetapi, intervensi teknokratis belaka bisanya hanya ditujukan untuk alokasi efisien 
sumber daya tanpa meperhatian persoalan-persoalan hubungan social dan tata kelolanya. 
Dalam inovasi bersifat sosial, transformasi hubungan sosial mencari ciri unik karena harus 
menyiratkan adanya peningkatan kemampuan social melalui model partisipatif tata kelola dan 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

Inovasi dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan sosial di era new normal, tentu 
bukan hanya dilihat dari sisi kesejahteraan materi. Elizabeth Wickenden, mengatakan bahwa 
kesejahteraan sosial termasuk undang-undang, program, manfaat dan penguatan layanan 
untuk memenuhi kebutuhan social dasar dan menjaga ketertiban masyarakat.Walter 
Friedlander, menyebutkan bahwa standar hidup dan kesehatan yang lebih baik juga 
merupakan kesejahteraan sosial. Artinya kesejahteraan sosial itu menunjukkan kondisidimana 
seseorang merasa nyaman, damai, aman, dan bahagia (Aris Kurniawan, 2020). Dalam konteks 
inilah, difinisi pembangunan sebagai kesejahteraan manusia (Development as human well-being) 
dalam konteks inovasi bersifat sosial bahwa kesejahteran sosial bukan hanya berkaitan 
dengan masalah kemiskinan tetapi juga berkaitan dengan masalah yang multi-dimensi. Dalam 
konteks inilah menurut Novy, et al. (2012), menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dalam 
multi dimensi membutuhkan solidaritas dan partisipasi kolektif dalam mendeteksi, membina, 
dan merangsang inovasi sosial. Inovasi yang dikaitkan dengan pencarian untuk pemahaman 
yang lebih luas tentang kualitas hidup dengan kepedulian terhadap solidaritas dan kohesi 
sosial.  

Pada konteks inilah, pencapaian kesejahteraan sosial sangat berkaitan dengan relasi-
relasi sosial lainnya, termasuk keamanan, stabilitas, kedamaian, persatuan, solidaritas, keadilan 
dan keberimbangan sosial masyarakat, termasuk di Indonesia. Sisi lain berdasarkan amatan 
pada geososial masa new era ini terdapat tantangan besar yang sedang dihadapi bangsa 



Indonesia, yakni: adalah: 1) krisis global, yang secara luas berdampak negatif ke setiap sector 
kehidupan; 2) primordialisme, tuntutan-tuntutan plural yang mengesampingkan integritas 
bangsa dan menonjolkan kepentingan kelompok atau semangat kedaerahan yang diwarnai 
ketidak pedulian nasib bangsa; 3) krisis moral, merebaknya berbagai persoalan masyarakat, 
yang membuat rasional politik anak negeri menjadi melemah, kepedulian sosial rendah, dan 
menjadi ladang subur tumbuhnya criminal; 4) nasionalisme dan pluralisme bangsa banyak 
dipertanyakan dan bahkan identitas nasional juga banyak yang mempersoalkan; 5) krisis 
ketauladanan, realitas menunjukkan bahwa ketauladanan dari para elite baik nasional maupun 
lokal saat ini sangat langka, pada hal sebagai generasi penerus bercermin kepada tokoh-tokoh 
pemimpinnya, baik formal maupun informal; 6) tingkat kompetisi yang tinggi, tantangan 
kompetisi dan peluang semakin selektif; 7) krisis sosial budaya muncul dalam berbagai bentuk 
disorientasi dan dislokalisasi dibanyak kalangan masyarakat yang disebabkan euforia 
kebebasan yang kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi kehidupan yang 
semakin sulit. Tantangan ini melahirkan perkembangan prilaku baru yang sebelum pandemic 
dan memasuki era new normal tidak banyak muncul, kini cenderung semakin meluas, yakni: a) 
penggunaan bahasa dan kata-kata kasar dan buruk semakin lazim, terkhusus didunia medsos; 
b) meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat; c) pengaruh peer-group (geng) yang kuat 
dalam tindak kekerasan; d) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; e) semakin 
rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru; f) meningkatnya perilaku merusak diri, 
seperti seks bebas, penggunaan narkoba, alkohol; g) menurunnya etos kerja; h) rendahnya 
rasa tanggung jawab individu dan warga negara; i) adanya rasa saling curiga dan kebencian di 
antara sesama, dan j) membudayanya ketidakjujuran. Tantangan ini tentu akan menyulitkan 
dan bahkan bisa menghambat upaya-upaya inovasi pembangunan masyarakat menuju 
kesejahteraan sosial. 

Tantangan sekaligus juga problem bangsa tersebut dalam kajian Balitbang Kemenag 
RI (2019) dinyatakan sebagai efect domino dari era disrupsi. Dalam era disrupsi teknologi dan 
informasi seperti sekarang ini, saat di mana setiap individu mengalami banjir informasi, 
prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai 
nilai (value) yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong 
(hoax); moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak 
fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, 
tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. Bahkan 
Terri Muttahhari (8/11/201) menyebutkan hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta di tahun 
2017 menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi 
pada generasi milenial atau generasi Z. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses 
internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. 
Padahal mereka yang memiliki akses internet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%, sisanya 
15,06% siswa/mahasiswa tidak memiliki akses internet. Rupanya generasi milenial lebih 
mengandalkan dunia maya sebagai sumber belajar agama. Sebanyak 54,37% siswa dan 
mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama dari internet, baik itu media sosial, blog, 
maupun website.  

Selanjutnya Balitbang Kemenag RI (2019: 92), menyebutkan selain merebaknya kasus 
hoaks, wajah ganda internet juga memberi ruang penyebaran konten kebencian dengan 
mengatasnamakan agama. Bahkan konten-konten ini menyusup dalam konten yang 
bermuatan pendidikan agama. Di era boom media sosial seperti saat ini, banyak orang 
tergoda menjadikan berbagai informasi dan opini yang bersebaran di internet sebagai jalan 
pintas (shortcut) atas bahan referensi dan pengetahuan soal-soal keagamaan tanpa melakukan 
verifikasi. Banyak yang berniat baik untuk belajar Islam melalui internet dan media sosial 



lainnya, namun karena ceroboh atau tidak ada yang mengarahkan justru kemudian terjerumus 
dalam memilih serta menyeleksi konten yang seharusnya dihindari.  

Komarudin Hidayat (8/1/2019), revolusi digital juga mempengaruhi pola membaca 
masyarakat. Masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. 
Kebanyakan masyarakat langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita tanpa 
melakukan verifikasi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya berita hoaks beredar di mana-
mana. Hoaks dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang terencana untuk mengecoh dan 
menipu orang lain. Hoaks amat berbahaya jika sampai mencelakakan, apalagi jika hoaks itu 
menggunakan topeng agama, maka dapat menciptakan konflik dan peperangan penuh 
militansi, karena watak agama yang sangat menyentuh sisi emosional setiap manusia. Hoaks 
bersifat destruktif jika disampaikan oleh orang yang mengaku pengkhotbah agama, karena 
niscaya kata-katanya didengar oleh umatnya. Hoaks dapat mereduksi nilai mulia agama. 
Menimbang dampak jahatnya, hoaks dapat dianggap lebih keji dari pembunuhan 
(Komaruddin Hidayat, “Hoaks dan Agama”, Kompas, 8/1/2019). Selain merebaknya kasus 
hoaks, wajah ganda internet juga memberi ruang penyebaran konten kebencian dengan 
mengatasnamakan agama. Bahkan konten-konten ini menyusup dalam konten yang 
bermuatan pendidikan agama. Di era boom media sosial seperti saat ini, banyak orang 
tergoda menjadikan berbagai informasi dan opini yang bersebaran di internet sebagai jalan 
pintas (shortcut) atas bahan referensi dan pengetahuan soal-soal keagamaan tanpa melakukan 
verifikasi. Umat digital menjadi terbiasa menemukan kebenaran tunggal, tanpa penjelasan 
dan pengayaan. Menghadapi umat digital dengan karakteristik seperti ini, perspektif moderasi 
beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan framing, apalagi masyarakat Indonesia 
sangat plural dan multikultural. 

Menurut Balitbang Kemenag RI (2019; 93-94), suka atau tidak suka, era disrupsi digital 
ini memang mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam beragama. Akibat 
dangkalnya sumber pengetahuan agama, ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat 
suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada ekslusivisme, ekstremisme, 
bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa 
membedakan antara ayat Tuhan dan yang bukan. Ada pula yang mempermainkan pesan-
pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Semua persimpangan itu rentan 
menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan bersama. Pada posisi 
ini, moderasi beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk 
diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik. 

Inilah tantangan pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan sosial yang harus 
disikapi oleh semua elemen bangsa pada paradigma masyarakat digital society di era new normal. 
Semua elemen bangsa harus melakukan pendampingan dalam konteks mengembangkan 
inovasi sosial. Pertama, harus munculnya emansipasi dari semua elemen masyarakat untuk 
melakukan pendampingan sosial. Menurut Novy, et al. (2012: 183), lahirnya inisiatif warga 
negara untuk berinovasi secara sosial dalam rangka menemukan solusi yang berfokus dan 
peka terhadap masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan nyata dari kelompok-kelompok 
sosial dengan menciptakan ketersediaan, kualitas layanan dan aksesbilitas bagi masyarakat 
yang membutuhkan pendampingan dengan tujuan mengarahkan pada peningkatan 
kesejahteraan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan langkah inovasi untuk melakukan 
gerakan perlindungan dan emansipasi sosial yang dapat mengakomodasi keragaman dan 
mengejar kesetaraan pada kehidupan masyarakat. Gerakan ini menurut Evers dan Ewert 
(2014: 22), merupakan gerakan inovasi yang menggabungkan dimensi kesetaraan hak sosial 
universal dengan pemenuhan beragam kebutuhan dan peluang untuk berpartisipasi.  



Inovasi sosial dalam paradigma masyarakat digital society ini sangat selaras dengan nilai-
nilai moderasi beragama. Paling tidak untuk menciptakan pra-kondisi, berupa kedamaian, 
keseimbangan, kesantunan, keadilan, toleransi, kondusifitas menuju percepatan 
pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Quraish Shihab (2019), setidaknya ada tujuh langkah yang dapat dimulai untuk meneguhkan 
prinsip wasathiyyah dalam kehidupan sosial. Pertama, memahami teks-teks al-Qur’an dan 
hadist dengan memperhatikan tujuan kehadiran agama (maqashid al-syari’ah). Menyandingkan 
dan menyinergikan pesan-pesan mulia agama dengan derap kemajuan zaman. Kedua, 
kerjasama dengan semua kalangan umat Islam. Bertoleransi terhadap keragaman pendapat. 
Baik di internal ataupun eksternal umat Islam. Ketiga, menghimpun dan mempertemukan 
ilmu dengan iman, kreativitas material dengan keluhuran spiritual, kekuatan ekonomi dengan 
kekuatan moral. Keempat, penegakkan prinsip dan nilai-nikai kemanusiaan dan sosial, semisal 
keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia. Kelima, mengajak 
kepada pembaruan sesuai dengan koridor agama dan menumbuhkan spirit ijtihad bagi para 
ahli di bidangnya. Keenam, memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan 
kesatuan. Bukan perbedaan dan perselisihan.  

Pengagas utama Kemenag RI (2019: 22-24), menngungkapkan pengarusutamaan 
moderasi beragama memang perjuangan yang tidak mudah. Selain harus menjadikannya 
sebagai cara pandang setiap umat beragama, upaya ini juga harus diiringi dengan 
menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia jangka 
menengah dan jangka panjang, agar program-program yang dijalankan mendapat dukungan 
semua pihak. Moderasi beragama harus menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai 
untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan 
berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun 
bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk 
mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita 
wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus 
menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. 

Satu pihak pemerintah, terkhusus Kemenag RI sudah melakukan langkah secara 
politik. Disisi lain pihak dibutuhkan juga partisipasi elemen bangsa yang lain terutama yang 
kompeten dibidangnya untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang moderasi beragama ini. 
Dalam hal ini, inovasi sosial dalam bentuk partisipasi semua elemen strategis bangsa sangat 
dibutuhkan, sepakat dengan teori Arsitektur Perdamaian yang dikenalkan oleh Luc Reychler 
(2006: 7) mengemukakan bahwa pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat 
yaitu; Pertama, adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan 
terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang 
berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; Kedua, bekerjanya lembaga 
penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti 
lembaga adat dan agama; Ketiga, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki 
pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-
konflik; Keempat, struktur sosial-politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam 
masyarakat; dan Kelima, struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial. 

Balitbang Kemenag RI (131-134), mengatakan bahwa pihak pemerintah yang diwakili 
Kemenag RI telah menguatkan posisi moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan 
untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat, yakni Revolusi Mental danPembangunan 
Kebudayaan. Dalam diskusi yang melibatkan pihak-pihak Kementerian Agama dan 
Bappenas, penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 dianggap sangat penting 



mengingat salah satu isu strategis yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015-2019 
sebelumnya adalah “masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, 
substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama”.  

Secara keseluruhan, Kemenag RI telah memasukkan enam isu strategis yang dijadikan 
sebagai kerangka pikir program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni: 1) 
Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pelindungan hak kebudayaan; 2) Belum 
mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; 3) Belum 
optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; 4) Masih lemahnya pemahaman dan 
pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat 
kerukunan umat beragama; 5) Belum optimalnya peran peran keluarga dalam pembangunan 
karakter bangsa; dan 6) Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Kerangka 
pikir atau latar belakang isu strategis ini telah menjadi pertimbangan oleh semua kementerian 
dan lembaga dalam menyusun arah dan kebijakannya di bidang Revolusi Mental dan 
Pembangunan Kebudayaan dalam 5 tahun ke depan, mulai 2020-2024.  

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama akan menjadi yang terdepan 
(leading sector) dalam merespon isu strategis di bidang keagamaan tersebut. Isu-isu strategis 
yang dirumuskan di atas pada gilirannya menjadi pertimbangan untuk menentukan arah 
kebijakan Pemerintah, setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Dalam hal ini, ada empat arah 
kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk mewujudkan program Prioritas Nasional 
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yakni: a) Revolusi mental dan pembinaan 
ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, 
modern dan berkarakter; b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati 
diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban 
dunia; c) Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik 
beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; dan d) 
Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Dengan memperhatikan rumusan 
kerangka pikir dan arah kebijakan di atas, maka dapat dipastikan bahwa moderasi beragama 
mendapat tempat strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, karena 
menjadi salah satu Program Prioritas (PP). Ini berarti bahwa moderasi beragama menjadi 
program prioritas yang secara struktural dan sistematis akan diselenggarakan oleh Pemerintah 
dalam rangka mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, capaian Prioritas Nasional 
(PN), untuk mewujudkan pembangunan karakter manusia Indonesia yang berbudi luhur, 
berjati diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera. 

Selanjutnya, inovasi yang harus digerakkan oleh komponen bangsa yang lainnya, selain 
pihak pemerintan, semisal tokoh masyarakat, ulama, cendikiawan, mahasiswa dan pemuda 
untuk menciptakan kondisi sosial yang damai, adil, berimbang, kondusif, toleran, dan lainnya 
adalah inovasi bersifat sosial bukan hanya inovasi teknologi. Inovasi yang didalamnya 
terdapat upaya pendampingan sosial yang memuat unsur-unsur emansipasi, perlindungan, 
aktivasi moral dan pemberdayaan.  

Pertama, partispasi dalam gerakan emansipasi maksudnya adalah moderasi beragama 
harus dijadikan pandangan emansipasi keberagamaan semua orang untuk menerima 
persamaan hak dalam berbagai aspek di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sepakat 
dengan Honneth (1995: x) menilai bahwa salah paham yang mempertentangkan kebebasan 
individu (hak) dan respek terhadap orang lain (kewajiban) telah menjadi sebuah ideologi atau 
kesadaran palsu yang menggerogoti kesadaran kritis manusia modern dalam menentukan 
pilihan-pilihan yang lebih mengijinkan terjadinya konflik sosial daripada perdamaian atau 



harmoni sosial. Emansipasi bagi Honneth adalah pengakuan prinsip-prinsip moral yang 
menjamin hak dan kewajiban bagi setiap orang sebagai anggota masyarakat. Menurut Heikki 
Ikäheimo & Arto Laitinen dalam Bert Van den Brink & David Owe, eds. (2007: 33-42), 
emansipasi yang dikenalkan harus sampai tahap recognition, yakni tahap saling mengenal, saling 
menghargai, dan saling menerima. Emansipasi yang bersifat simetrikal, menyadari hak 
individu dan respek satu sama lain menurut prinsip egaliteriasme (kesamaan hak).  

Kedua, partisipasi dalam gerakan perlindungan maksudnya moderasi beragama harus 
dijadikan pandangan perlindungan sosial-keberagamaan bagi semua orang untuk menjamin 
keamanan dan akses layanan sosial secara adil. Sepakat dengan pendapat International 
Labour Organization (2012) perlindungan sosial dapat memberikan perhatian khusus kepada 
semua kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan 
masyarakat dalam semua siklus kehidupan. Walaupun secara teoritik gagasan perlindungan 
sosial ini sangat berkaitan dengan hak-hak dasar kebutuhan masyarakat pada bidang 
pendapatan ekonomi. Akan tetapi jika masih muncul pemahaman agama yang bersifat 
diskriminatif, yang muncul justru perilaku buruk sangka, kecemburuan sosial, intoleransi 
karena berbeda ras, agama dan suku. Pada konteks inilah, moderasi beragama menjadi 
penting untuk diinternalisasi pada masyarakat untuk dapat terbuka, menerima keragaman, 
toleran, adil, dan saling melindungi hak-hak diantara mereka secara berimbang. Untuk 
gerakan ini, maka membutuhkan gerakan perlindungan sosial secara komprehensif sebagai 
upaya publik dalam menanggulangi gesekan sosial, baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga 
non pemerintah, dan kelompok masyarakat. Perlindungan sosial komprehensif dapat berupa 
bantuan sosial, asuransi sosial maupun skema perlindungan sosial berbasis komunitas dan 
skema perlindungan sosial yang bersinergi semua komponen bangsa. Satu sisi, hal ini tertuang 
secara eksplisit dalam UUD RI Tahun 1945, khususnya dalam alinea ke-4 pembukaan, yakni 
kalimat melindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Ketiga, partisipasi dalam gerakan aktivasi moral maksudnya moderasi agama harus 
menjadi landasan moralitas semua orang dalam menjalankan kehidupan sosial. Sepakat 
dengan Harland, P., Staats, H., & Wilke, H. A. M. (2007: 323-334), mengaktivasi moral akan 
melahirkan perilaku prososial sebagai pilihan situasi moral ketika tindakan individu memiliki 
konsekuensi untuk sama-sama memikirkan kesejahteraan orang lain dengan cara ikut 
membantunya. Menurut Schwartz (1977: 221-279) pencetus teori aktivasi moral (norm 
activation theory), intensitas kewajiban personal terjadi ketika seseorang merasa untuk 
mengambil tindakan perilaku yang berpengaruh pada lingkungan sekitar. Demikian pula 
menurut Stern (2000: 81-98), moral personal merupakan pendorong utama perilaku dalam 
nilai-nilai keyakinannya. Partisipasi dalam gerakan aktivasi moral berdasarkan moderasi 
beragama dapat melahirkan kesadaran konsekuesi (Awareness of Consequnces) sebagai faktor 
yang dapat mempengaruhi perilaku prososial masyarakat Indonesia untuk menghormati 
keragaman dan perbedaaan. Awareness of Consequnces ini merupakan modal sosial yang bisa 
berdampak pada perilaku bermoral untuk menjadi sadar diri atas konsekuensi dari perilaku 
seseorang pada orang lain. De Groot (2009: 425-449,) Awareness of consequences didefinisikan 
sebagai kesadaran akan adanya konsekuensi negatif bagi orang lain atau hal-hal lain bila 
individu tidak bertindak prososial. Dalam teori Value-Belief-Norms (VBN) yang 
dikembangkan oleh Stern (2000), awareness of consequences mengacu pada keyakinan tentang 
konsekuensi atas perilaku tertentu yang dapat merugikan lingkungan atau menambah masalah 
lingkungan. Bronfman dkk (2015) menegaskan bahwa masyarakat perlu didorong untuk 
memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan konsekuensi perilakunya terhadap lingkungan 
sosialnya agar lebih baik dan dapat tercipta suasana kondusif melalui pembentukan perilaku 
yang lebih ramah. Dalam konteks inilah, pentingnya moderasi beragama diinternalisasi ke 



dalam kehidupan sosial agar pemikiran dan partik keagamaan melahirkan perilaku santun dan 
mendamaikan sehingga upaya-upaya membangun kesejahteraan masyarakat bisa berjalan 
secara kondusif. 

Keempat, partisipasi dalam gerakan pemberdayaan maksudnya moderasi agama harus 
menjadi landasan empati sosial untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dalam 
memperkuatkan kapasitas pemahaman atau pengetahuan agama yang moderat agar bisa 
memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 
ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 
mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri ketika 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya tanpa ada hambatan-hambatan yang bersifat 
diskriminatif. Ketidakberdayaan masyarakat sepakat dengan Kieffer (1984:9), merupakan 
hasil dari pembentukan interaksi terus menerus antara individu dan lingkungannya yang 
meliputi kombinasi antara sikap penyalahan diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, 
keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan 
politik. Solomon dalam Suharto (1997: 213-214), melihat bahwa ketidakberdayaan dapat 
bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat 
berasal dari penilaian diri yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari 
blokade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar. Lebih rinci disebutkan 
bahwa keberdayaan disebakan oleh: pertama, ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya sikap 
penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat adanya penilaian negatif 
dari orang lain. Misalnya kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah 
disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki 
kekuasaan setara dalam masyarakat; kedua, ketidakberdayaan dapat bersumber dari 
pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang tertindas dengan sistem di luar 
mereka yang menindasnya. Sebagai contoh, kelompok minoritas seringkali mengalami 
pengalaman negatif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian 
menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa 
tidak patut bergabung dengan organisasi sosial dimana mereka berada; ketiga, lingkungan luas 
dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan 
tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekpresikan atau menjangkau 
kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Misalnya perilaku yang diskriminatif 
terhadap kelompok dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan dan lainnya. 

Berpijak pada problem diatas, maka gerakan pemberdayaan dalam konteks 
pengarusutamaan moderasi agama yang dilakukan harus mampu memangkas perilaku-
perilaku diskriminatif dan berubah menjadi perilaku terbuka, toleran dan dialogis dalam 
kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam hal ini, sepakat dengan Suharto (1997: 218-
219), strategi pemberdayaan bisa dilakukan melalui pemungkinan, penguatan, Perlindungan, 
penyokongan dan pemeliharaan. Pertama, Pemungkinan. Gerakan moderasi beragama harus 
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara 
optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan 
struktural yang menghambat. Kedua, Penguatan. Gerakan moderasi beragama harus 
memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan 
masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh 
kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat dalam menunjang 
kemandirian mereka dengan penerimaan pelbagai keragaman agama dan budaya. Ketiga, 
Perlindungan. Gerakan moderasi beragama harus melahirkan perlindungan sesama anggota 
masyarakat yang beragam, tidak saling menindas atas nama agama, suku atau ras, dan 
mencegah terjadinya eksploitasi antara kelompok yang berbeda. Pemberdayaan harus 



diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 
menguntungkan masyarakat tertentu. Keempat, Penyokongan. Gerakan moderasi beragama 
harus memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dalam beragam agama dan 
budaya mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya dengan menghilangkan 
perilaku egoisme dalam beragama dan berbudaya. Kelima, Pemeliharaan. Gerakan moderasi 
beragama harus memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi 
kesejahteraan sosial antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus 
mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang 
memperoleh kesempatan dalam memenuhi hak-hak hidupnya. 

Kehidupan masa new normal secara langsung semakin menguatkan masyarakat masuk 
pada paradigma kehidupan digital society. Kehidupan new normal, masyarakat masih dihadapkan 
dengan era distrupsi yang mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek 
kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah disruptive technology ditandai 
dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah 
yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan 
efek domino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Kecanggihan internet 
juga mengubah pola perilaku beragama. Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini 
menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrem berbeda dengan masa-masa 
sebelumnya karena dunia sekarang tengah memasuki era disrupsi, sehingga dalam kehidupan 
keagamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi beragama. Masyarakat digital juga telah 
mengakibatkan perilaku-perilaku keagamaan yang ekslusif, intoleran, ekstrem, diskriminatif, 
dan lainnya yang dapat menghambat tumbuhnya upaya pembangunan menuju kesejahteraan 
sosial bagi masyarakat secara merata. Pada kontek inilah, pengarusutamaan moderasi 
beragama berada pada fase momentumnya untuk dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat 
dengan mengunakan pelbagai strategi inovasi sosial. Inovasi sosial yang bersinergi dengan 
pembangunan bidang agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, 
melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan 
pembangunan nasional, terkhusus untuk periode 2005-2025 yang mengarah pada upaya 
untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.” 

Simpulan 

Era new normal, istilah yang masih awam dipahami masyarakat. Sebelumnya di masa pandemi 
Covid-19 sekarang ini telah mengalami fase self isolation, self quarantine, Work from Home dari 
adanya kebijakan Lockdown, Social Distancing, Phisical Distancing atau PSBB. Hal ini biasanya 
suka memunculkan gejala psikologis dari seseorang yang tidak mampu keluar dari fase kritis 
atau fase recovery di dalam proses adaptasi. Akibatnya muncul perasaan jenuh, bosan motivasi 
menurun, tidak semangat, mudah marah, tidak sabaran, mudah curiga, dan sebagainya. Hal 
ini lahir karena harus terisolasi dalam jangka waktu panjang dan belum siap menerima 
kenyataan. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut “cabin fever.” Meski belum ditetapkan 
sebagai “penyakit” psikis resmi, cabin fever sudah diterima sebagai fenomena umum. Ketika 
seseorang terjebak di tempat tertutup untuk waktu lama, maka ia akan mengalami keresahan 
yang khas. Riset klinis American Psychological Association, gejalanya di antaranya “emosi 
negatif dan keresahan yang disebabkan oleh pergerakan terbatas, mudah marah, bosan atau 
jenuh, putus harapan, susah istirahat, dan susah konsentrasi.” 

Era new normal jika disandingkan dengan kajian religious study dapat diartikan sebagai 
masa recovery. Recovery adalah pemulihan diri pada suasana kebaruan setelah mengalami sesuatu 
yang telah merusak atau mengotori ruang keyakinan serta kehidupannya. Recovery sebagai new 
normal merupakan proses hidup yang harus selalu dilakukan oleh setiap orang yang beragama 



dengan jalan pertaubatan dan ihsan. Bahkan new normal disandingkan dengan kata paliggesia 
(dari bahasaYunani) yang artinya “kelahiran baru”.  Kelahiran baru adalah new normalnya 
manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang harus sesuai dengan tujuan 
penciptaanNya. Dalam bahasa lain disebut dengan regenerasi sebagai kelahiran spritual secara 
normal.  Hal ini kontras dengan kelahiran awal dan pertama sebagai suatu kelahiran fisik yang 
dilengkapi dengan nilai-nilai suci (fitrah) atau kesucian spritual. Dalam konteks new normal, 
kelahiran spiritual yang bersumber dari Tuhan akan selalu meregenerasi eksistensi seorang 
manusia secara kontinum dalam suasana kebaruan. Sehingga setiap orang kembali dan terus 
bisa kembali menjadi manusia baru yang fitri. Banyak pengkaji religious study yang berpendapat 
bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan, ia akan selalu mengalami perbaharuaan secara 
terus-menerus untuk kembali kepada posisi awal yang baru sebagai manusia yang diciptakan 
menurut gambaran Allah, baik peran dan fungsi yang seharusnya sebagai makhluk yang 
diciptakan. Yakni makhluk yang diberikan kebenaran, kesucian, dan pengetahuan yang benar. 
Dimana semua itu telah hilang pada waktu kejatuhan saat menjalani kehidupannya. Dan 
orang sadar atas keyakinannya pada Tuhan, maka ia akan melakukan regenerasi diri untuk 
kembali pada gambaran sebagai makhluk baru yang awal, yakni kesucian setelah mengalami 
kejatuhan. 

Dampak dari era dsirupsi yang masih kuat ketika memasuki kehidupan new normal telah 
menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pembangunan kesejahteraan fisik maupun mental. 
Tantangan yang berupa budaya beragama intoleran, ekstrem, penuh ujaran kebencian, 
diskriminatif, dan lainnya untuk melakukan perubahan paradigma masyarakat digital dengan 
pelbagai inovasi yang bersifat sosial. Pada momentum seperti inilah, pengarusutamaan 
moderasi beagama menjadi penting untuk dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat, baik 
mengunakan strategi emansipasi, perlindungan, aktivasi moral, dan pemberdayaan sosial. 
Tujuan inovasi sosial melalui pengarusutamaan moderasai agama agar paradigma beragama 
masyarakat berubah dari eksklusif menjadi inklusif, dari intoleran menjadi toleran, dari 
ekstrem menjadi moderat, dari kebencian menjadi keramahan atau kesantunan, dari 
diskriminatif menjadi adil dan lainnya.  Pengarusutamaan moderasi beragama inipun sebagai 
pra-kondisi untuk menciptakan kondusifitas dan kedamaian yang bisa menopang sukses 
pembangunan menuju kesejahteraan sosial. Perubahan paradigma dalam masyarakat digital 
di masa new normal ini, sepakat dengan Mansour Fakih (2003), pada dasarnya, memahami cara 
pandang atau paradigma bertujuan untuk menegakkan komitmen untuk suatu proses 
emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial kearah pembangunan masyarakat yang 
dicita-citakan. Cita-cita sebagaimana yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. 
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