












i 

 

  

 

EKSKLUSIVITAS KEGIATAN ROHIS DI PTU DAN PENGARUHNYA 

DI PTU (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS JAMBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

LAPORAN AKHIR  

PENELITIAN HIBAH BERSAING   

( Tahun Ke 2 dari Rencana 2 Tahun ) 

 

 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM MENETRALISIR 

EKSKLUSIVITAS KEGIATAN KEAGAMAAN 

MAHASISWA (ROHIS) DI PTU  
 

 

TIM PENELITI : 

 

Dr. Supian, S.Ag, M.Ag (NIDN: 0017107307) 

Dr. K. A. Rahman, S.Ag., M.Pd.I (NIDN: 0005017608) 

 

Dibiayai oleh : 

DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2016 

Nomor. 042.06-0/2016 tanggal 7 Desember 2015, 

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Nomor : 13/UN21.6/LT/2016 

 

UNIVERSITAS JAMBI 

 2016 



ii 

 

 
 



iii 

 

DAFTAR ISI 

 

COVER           i 

HALAMAN PENGESAHAN        ii 

DAFTAR ISI           iii 

DAFTAR LAMPIRAN         iv 

ABSTRAKSI           v 
 

BAB I  PENDAHULUAN         1 

A. Latar Belakang        1 

B. Permasalahan        6 

C. Tujuan Khusus        6 

D. Urgensi Penelitian        6 
 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA        8 

A. State of the Art         8 

B. Studi Terdahulu        9 

C. Peta Jalan Penelitian       10 
 

BAB III  METODE PENELITIAN        12 

A. Objek Penelitian        12 

B. Metode Pengumpulan Data      12 

C. Metode Analisis Data       13 

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Penelitian   13 

E. Bagan Alir Penelitian       14 
 

BAB IV  MEMAHAMI EKSKLUSIVISME DAN RADIKALISME   16 

  A.  Melacak Akar Eksklusivisme dan Radikalisme    16 

B.  Eksklusivisme Kegiatan Keagamaan Di PTU    19 

C.  Radikalisme dalam Beragama Menurut Al-Quran   24 

D.  Pendidikan Agama Islam (PAI) Menghadapi Tantangan 

      Radikalisme di PTU       34 
   

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DOSEN PAI DALAM  

  MENANGKAL EKSKLUSIVISME DAN RADIKALISME  41 

  A.  Strategi dan Kebijakan Perkuliahan dan Pembelajaran   43 

  B.  Strategi dan Kebijakan Kegiatan Kampus    44 

  C.  Strategi dan Kebijakan Materi      46    
 

BAB 6.  KESIMPULAN DAN SARAN      52 

  6.1  Kesimpulan        52 

  6.2  Saran-Saran        53 

  6.3  Penutup         53 
 

DAFTAR PUSTAKA          54 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN           v 

 

 

 

 



iv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

  

1. Surat Tugas Penelitian 

2. Surat Perjanjian Penelitian 

3. Surat Permohonan Pendelegasian Peserta FGD 

4. Daftar Hadir Peserta FGD 

5. Manual Acara FGD 

6. Sertifikat Presenter The 1st UPI Internastional Conference On Islamic Education An. 

Supian 

7. Sertifikat Presenter The 1st UPI Internastional Conference On Islamic Education An. 

K. A. Rahman 

8. Photo Presenter The 1st UPI Internastional Conference On Islamic Education An. 

Supian 

9. Biodata Ketua Tim Peneliti 

10. Biodata Anggota Tim Peneliti 

11. Artikel Ilmiah (Terpisah) 

12. Laporan Penggunaan Dana (Terpisah)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ABSTRAKSI 

 

Laporan Penelitian ini merupakan temuan dan analisa dalam pelaksanaan penelitian  

tahun ke 2 yang berjudul “Strategi dan Kebijakan dalam Menetralisir Eksklusivisme kegiatan 

Kemahasiswaan (Rohis) di PTU” yang dibiayai oleh DP2M Dikti. Pada tahun pertama, 

penelitian dilakukan dengan melaksanakan studi banding ke beberapa PTU di Indonesia, 

seperti UI, ITB, UPI, UNJ dan UNY dan menyebarkan kuesioner penelitian kepada 50 Dosen 

PAI pada PTU se-Indonesia, di samping di kampus Universitas Jambi sendiri. Sedangkan 

tahun kedua ini, peneliti mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) di Universitas Jambi 

dengan tema “Strategi Perkuliahan, Pembelajaran, Kegiatan dan Materi Pendidikan Agama 

Islam di PTU dalam menangkal Eksklusivisme dan Radikalisme”. 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melibatkan banyak pihak dan berusaha 

melakukan pendekatan secara obyektif, serta berdasarkan pengalaman dan temuan-temuan 

selama menjadi Dosen PAI di Universitas Jambi, sehingga dapat ditemui rumusan-rumusan 

permasalahan yang sebagian juga sudah diterapkan di Universitas Jambi, sehingga persoalan 

eksklusivisme dan radikalisme ini sudah hampir tidak ditemukan lagi. Dosen PAI di 

Universitas Jambi diusahakan tidak berpihak kepada satu organisasi tertentu dan berdiri di 

atas semua golongan, sehingga saat ini hampir semua organisasi sudah dapat hidup dan 

berkembang di Universitas Jambi, meski dalam prakteknya tarik menarik kepentingan serta 

dinamika keorganisasian masih sulit untuk dihilangkan. 

Laporan ini merupakan gambaran umum (resume) penelitian yang memberikan 

gambaran ringkas mengenai bagaimana pemahaman secara umum tentang eksklusivisme dan 

radikalisme, bagaimana pemahamannya dalam Al-Quran serta pendekatan-pendekatan 

lainnya serta bagaimana peran PAI dalam upaya menghadapi tantangan radikalisme tersebut, 

yang sebagian merupakan hasil dan temuan dari FGD. 

 

Kata Kunci : PAI, PTU, Eksklusivisme, Radikalisme 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Diakui bahwa Indonesia bukan negara agama, meskipun demikian nilai-nilai agama 

sangat dominan menjiwai rakyatnya dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih dalam konteks Indonesia, negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam dan menjadi tumpuan kemajuan dunia Islam di masa yang akan 

datang, maka ruh agama tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Maka tidaklah 

mengherankan apabila agama dalam berbagai aspek dan manifestasinya mendapatkan 

perhatian besar di negeri ini. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus adalah 

pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI), baik di lingkungan keluarga, 

masyarakat, di lembaga-lembaga pendidikan formal, di lembaga-lembaga pendidikan 

keagamaan maupun di lembaga-lembaga pendidikan umum sejak Taman Kanak-Kanak (TK) 

sampai Perguruan Tinggi. 

Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang berperan sangat penting dalam mendidik dan 

mencetak generasi muda bangsa, juga melihat aspek ini sebagai fenomena yang harus 

dikembangkan dan mendapat porsi yang sangat besar, mengingat pentingnya hubungan antara 

ilmu dan agama, meminjam istilah Albert Einstein, knowledge without  religion is blind, 

Religion without knowledge is lamp. Sehingga sangatlah urgen dan signifikan artinya ketika 

melihat PAI tidak sekedar formalitas pelengkap perkuliahan untuk mendapatkan nilai dan 

kemudian dapat menjadi sarjana, tetapi bagaimana PAI dan kegiatan keagamaan kampus 

dapat memberi nilai-nilai teoritis dan praktis yang berpengaruh bagi pengembangan 

kepribadian dan peningkatan akhlak yang mulia menuju insan yang beriman dan bertakwa, 

dan menciptakan kehidupan keagamaan kampus yang kondusif, inklusif dan menghargai  

Mengamati keadaan dan proses pembelajaran PAI dan kegiatan keagamaan di PTU 

dewasa ini, jika dihubungkan dengan potret ideal di atas, maka tantangan dan problematika 

pembelajaran PAI dan kegiatan keagamaan di PTU menjadi semakin komplek, terutama 

dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) keagamaan yang di PTU dikenal dengan UKM 

Rohani Islam (ROHIS). UKM yang merupakan kegiatan kemahasiswaan yang eksis dalam 

kegiatan keislaman dan penanaman nilai-nilai agama dengan berbagai program dan kegiatan 

yang mendapatkan porsi yang minimal sama dengan UKM-UKM lainnya.1  

                                                           
1 Supian, Tantangan dan Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan 

Tinggi Umum (PTU), Makalah Kongres dan Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam (KONASPAI di 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 26-28 Mei 2009. 



2 

 

Dalam prakteknya, secara umum dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa UKM 

Rohis di PTU menjadi perebutan dan pertarungan antara organisasi ekstra kampus dan adanya 

eksklusifisme dan dominasi satu organisasi tertentu. Sehingga ada kesan --dan memang 

terjadi-- bahwa tidak ada keharmonisan antara dosen PAI di PTU dengan UKM keagamaan 

(ROHIS), masing-masing berjalan sendiri-sendiri, disebabkan perbedaan pandangan dan 

orientasi dan eksistensi kegiatan, dan terutama sifat ekslusivisme ROHIS yang hanya 

mewakili satu golongan atau satu gerakan kemahasiswaan semata. 2  

Sebagaimana umumnya di semua perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Umum 

maupun Perguruan Tinggi Agama seperti IAIN, masing-masing organisasi ekstra keislaman 

mahasiswa memberikan warna dan ikut mewarnai kegiatan kampus dari belakang layar. 

Idealnya meskipun dengan berbagai organisasi ekstra kampus, mahasiswa ketika dalam 

kegiatan kampus menjalankan program secara bersama-sama dan bersifat inklusif. 

Mahasiswa-mahasiswa Islam dapat memilih dan bergabung dengan organisasi ekstra sesuai 

dengan hati nurani dan interest-nya, seperti   Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan 

Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), tetapi ketika pada kegiatan kampus dapat 

secara bersama-sama dari berbagai gerakan kemahasiswaan menghidupkan Islam dalam 

wadah Universitas, atas nama mahasiswa Universitas dan bukan atas nama gerakan 

kemahasiswaan tertentu. 

Model seperti inilah yang paling ideal untuk diterapkan dalam kegiatan dan UKM 

ROHIS di semua PTU, sehingga semua mahasiswa dari berbagai golongan, gerakan dan 

faham3  dapat ikut berpartisipasi dan merasa terwakili, mengingat Islam di Indonesia 

merupakan Islam yang beragam dan terdiri dari banyak golongan, faham dan gerakan. Seperti 

organisasi ekstra di atas, HMI merupakan organisasi mahasiswa yang terbuka untuk semua 

golongan, meski mayoritas merupakan kelompok Islam Modernis yang tidak menyatakan 

dengan jelas afiliasinya, PMII merupakan anak kandung dari Nahdhatul Ulama (NU), IMM 

merupakan anak kandung dari Muhammadiyah, dan KAMMI  yang berafiliasi kepada Partai 

Keadilan Sejahtera4. Tetapi dalam prakteknya, terjadi perpedaan antara apa yang secara ideal 

diharapkan, dengan apa yang terjadi di lapangan. Idealnya terjadi inklusivisme dan 

kebersamaan, tetapi kenyataannya justru eksklusivisme dan kesenjangan.  

                                                           
2 Ishak Muhammad, dkk, Eksklusivisme Kegiatan ROHIS di PTU (Studi Kasus di Universitas Jambi), 

Laporan Penelitian Dana BOPTN Universitas Jambi tahun 2012. 
3 Khalimi, Ormas-Ormas Islam; Sejarah, Akar Teologi dan Politik. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010. 
4 Miftachul Huda, Meraih Sukses Dengan Menjadi Aktivis Kampus. Yogyakarta: Penerbit Leutika, 

2010. 
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Hal inilah yang terjadi di PTU, khususnya di Universitas Jambi, berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya, di mana penulis merupakan anggota tim penelitian. Dari 30 orang 

responden yang berasal dari pengurus ROHIS Universitas Jambi, 29 (97%) orang mengakui 

bahwa mereka berasal dari KAMMI, sedangkan 1 orang tidak menulis organisasi ekstranya. 

Dan ketika mahasiswa baru ditanya mengenai kegiatan rohis, maka 81% mahasiswa baru 

menganggap bahwa kegiatan ROHIS merupakan ajang perekrutan anggota organisasi ekstra 

tertentu dan pemanfaatan kegiatan intra kampus untuk kepentingan organisasi ekstra.5  

Sehingga ketika responden yang merupakan mahasiswa bukan ROHIS ditanya tentang 

kegiatan mentoring yang diadakan oleh ROHIS, 50% responden menjawab diteruskan, tetapi 

mentornya tidak dari rohis, melainkan dipilih oleh dosen PAI masing-masing. 33% yang 

cukup emosional menjawab dihentikan, karena lebih besar unsur politik dan ideologisnya. 

Kedua jawaban ini 88% menunjukkan ketidakpercayaan responden terhadap kegiatan 

mentoring yang dilaksanakan oleh ROHIS. Sedangkan ketika ditanya mengenai kebijakan apa 

yang sebaiknya diambil terhadap ROHIS Universitas Jambi, 56% responden setuju agar 

dilakukan reformasi dan perubahan, 22% menjawab dibubarkan. Yang berarti 78% responden 

menunjukkan ketidak percayaan mereka terhadap Rohis. Hanya 10% yang melihat bahwa 

kegiatan ROHIS diteruskan sebagaimana sekarang ini.6  

Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi 

Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus, di satu sisi memiliki maksud 

yang baik dan berupaya untuk menghilangkan pengaruh organisasi ekstra atau partai politik di 

dalam kampus, namun ternyata secara non-formal apa yang terjadi justru pelanggaran 

terhadap Keputusan tersebut, karena melalui ROHIS tercipta suasana di mana organisasi 

ekstra kampus memiliki kekuatan dan eksklusivitas yang luar biasa dalam kehidupan kampus, 

karena ROHIS dikendalikan dan dijalankan sepenuhnya oleh aktivis-aktivis KAMMI (yang 

organisasi ekstra) yang nota bene merupakan anak dari PKS (partai politik). 

Sebagai agama mayoritas, tentunya Islam tidak hanya menjadi pengikat keyakinan 

masyarakat dalam beragama dan beramal ibadah, tetapi juga menjadi bagian dan denyut nadi 

dalam kehidupan masyarakat, yang mewarnai semua aspek kehidupan, sosial budaya, 

ekonomi dan pendidikan. Dan secara sosio-kultural, Islam di Indonesia merupakan gambaran 

Islam yang moderat, tradisionalis dan menghargai nilai-nilai perbedaan di tengah-tengah 

umatnya, demikian pula harusnya yang terjadi di sebuah Universitas atau PTU sebagai sebuah 

miniatur dari Indonesia. Artinya keragaman dan kebersamaan dalam bentuk nasionalisme 

                                                           
5 Ishak Muhammad, dkk, Eksklusivisme Kegiatan , 2012 
6 Ishak Muhammad, dkk, Eksklusivisme Kegiatan , 2012 
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bangsa, harusnya juga tercermin dalam kalangan akademik dan dunia intelektual di sebuah 

perguruan tinggi.   

Maka menjadi menarik untuk dikaji, ketika di Perguruan Tinggi seperti Universitas 

Jambi terjadi eksklusifitas kegiatan ROHIS-nya. Eksklusifitas tersebut terjadi hampir dari 

semua aspek, aspek pengurus dan aktivis ROHIS-nya, dari kegiatan-kegiatan dan 

kepanitiaannya, dari mentor dan pemateri-pemateri kegiatannya dan dari uniform serta 

perangkat-perangkatnya. Semuanya memperlihatkan dengan jelas terjadi eksklusifme, 

semuanya hanya merupakan representasi (dari, ke dan untuk) satu kelompok saja, yakni 

aktivis dan simpatisan KAMMI. Sehingga ROHIS Universitas Jambi, bahkan lebih luas lagi, 

Islam di Universitas Jambi lebih dikenal oleh masyarakat sebagai PKS.  

Akibat dari keadaan tersebut, terjadi beberapa implikasi negatif, yang sebenarnya 

sangat berpengaruh dalam pembangunan karakter bangsa, seperti terjadinya kesenjangan dan 

dominasi kegiatan keagamaan di kampus, kecuali kegiatan yang wajib, setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh ROHIS hanya diikuti oleh mahasiswa yang merasa bagian dari kelompok 

tertentu dan menegasikan kelompok yang lain. Sehingga syi’ar kegiatan keislaman di kampus 

menjadi tertutup dan tidak mengakomodir semua lapisan dan kelompok mahasiswa. Hal ini 

juga dapat berpengaruh kepada lingkungan dan masyarakat, sehingga di tengah-tengah 

masyarakat ROHIS menjadi identik dengan PKS. 

Mahasiswa yang merupakan insan intelektual dan harapan masa depan bangsa, 

seharusnya memiliki nilai-nilai penghargaan, kebersamaan dan inklusifisme dalam keragaman 

bangsa dan keragaman pemahaman, gerakan, aliran dan organisasi Islam di Indonesia. Dan 

meskipun sudah memiliki hak untuk memilih, seperti partai tertentu, tetapi tidak seharusnya 

menjadi lokomotif doktrinisasi partai tertentu dengan menggunakan kendaraan organisasi 

kampus.  

Lebih jauh keadaan tersebut merupakan upaya terselubung pihak-pihak tertentu untuk 

memasukkan doktrin-doktrin yang boleh jadi membahayakan potensi keragaman dalam 

kehidupan bernegara seperti yang disinyalir munculnya radikalisme 7, dan Gerakan NII di 

PTU di antara dampak atau ciri-ciri yang bisa dirasakan adalah adanya kelompok-kelompok 

pengajian yang eksklusif, menyendiri, kalau bergaul tidak begitu kelihatan, bahkan mereka 

tidak mau bersalaman dengan orang tua, berani melawan orang tua, menganggap orang tua, 

                                                           
7 Turmudi dan Riza Sihbudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2005. 
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pegawai negeri dan NKRI sebagai kafir8, sehingga ada ketakutan di beberapa elemen 

masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anaknya di PTU seperti di Universitas Jambi.    

Penelitian ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan 

pada tahun pertama,9 yang menemukan masih terjadinya eksklusivisme kegiatan dalam Rohis 

PTU, eksklusivitas tersebut tercermin dalam kegiatan dan pengurus Rohis, yang hanya terdiri 

dari aktivis-aktivis organisasi ekstra tertentu (misalnya : KAMMI), dan tidak mengakomodir 

aktivis-aktivis organisasi mahasiswa Islam yang lain, seperti HMI, PMII dan IMM. Sehingga 

setiap mahasiswa baru sudah didoktrin dengan keorganisasian tertentu, kegiatan intra kampus 

Rohis ditentukan dan “diatur” melalui jalur organisasi ekstra kampus, sehingga cenderung 

membawa nilai-nilai eksklusivitas cara berpikirnya hingga dalam kegiatan selanjutnya. 

Eksklusivisme kegiatan Rohis di PTU ini secara langsung maupun tidak langsung 

berdampak negatif terhadap pembelajaran PAI dan kehidupan kampus di PTU, kurangnya 

syi’ar kehidupan keagamaan di kampus, karena pada kenyataannya kegiatan keagamaan di 

kampus, hanya terbatas pada pengurus dan anggota rohis, tidak menyentuh mahasiswa-

mahasiswa yang bukan pengurus dan anggota Rohis, serta tidak mengakomodir kelompok-

kelompok lain. Dan pada titik akhirnya, citra Islam PTU menjadi diidentikkan dengan 

pandangan keislaman tertentu di tengah-tengah masyarakat (misalnya Islam Unja diidentikkan 

dengan “Islam PKS”). 

Perlunya melakukan perubahan atau reformasi terhadap eksklusivisme ini, melalui 

strategi dan kebijakan yang tepat, di antaranya dengan melibatkan berbagai pihak dan 

kelompok mahasiswa, perlunya peran yang lebih besar dari dosen agama, dan perlunya 

dukungan dari semua pihak untuk turut memikirkan persoalan ini. Selama ini, yang sering 

menjadi alasan justifikasi tidak munculnya kebersamaan di antara berbagai aliansi mahasiswa 

Islam, karena aturan yang tidak membolehkan organisasi ekstra masuk ke kampus, tetapi 

anehnya pengurus dan anggota Rohis adalah aktivis-aktivis organisasi ekstra yang justru 

dapat berlindung secara eksklusif di balik aturan itu. Oleh model strategi dan kebijakan dari 

beberapa kampus terkemuka di Indonesia dapat diterapkan dalam upaya menetralisir 

eksklusivitas tersebut. 

 

 

                                                           
8 M. Mufti Mubarak, Membongkar Rahasia NII, Gerakan NII Makin Subur Sementara NKRI Makin 

Kabur. Surabaya: Reforma Media, 2011. 
9 Supian dan K.A. Rahman, “Strategi dan Kebijakan dalam Menetralisir Eksklusivitas Kegiatan 

Keagamaan Mahasiswa (Rohis) di PTU”, Laporan Penelitian Tahun 1, Universitas Jambi, 2015. 
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B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana pemahaman tentang konsep eksklusivisme dan radikalisme, terutama merujuk 

kepada kitab suci Al-Quran? 

2. Bagaimana kenyataan dan keadaan di lapangan, terutama eksklusivisme dan radikalisme 

di kampus-kampus PTU, terutama dari aspek historis, ideologis dan analisis lainnya?  

3. Bagaimana strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh dosen PAI pada PTU di 

Indonesia untuk mewujudkan inklusivitas kegiatan keagamaan di PTU? 

4. Bagaimana strategi dan Kebijakan dalam perkuliahan, pembelajaran, materi dan kegiatan 

kampus untuk mewujudkan kampus yang religius, inklusif, moderat, berdiri di atas semua 

golongan dan dapat diterima oleh semua pihak. 

  

C. Tujuan Khusus 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang konsep eksklusivisme dan radikalisme, 

terutama yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. 

2. Untuk melihat dan mengetahui keadaan dan kenyataan lapangan tentang adanya 

eksklusivisme dan radikalisme di PTU, aspek-aspek historis, ideologis dan analisis 

lainnya.  

3. Untuk merancang strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan di setiap PTU oleh dosen 

PAI, untuk menetralisir eksklusivitas kegiatan keagamaan di kampus (ROHIS) sehingga 

terwujudnya kampus yang inklusif, moderat dan religious dalam kebersamaan. 

4. Untuk merumuskan strategi perkuliahan, pembelajaran, materi dan kegiatan kampus yang 

dapat menangkal eksklusivisme dan radikalisme. 

 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat dan memiliki signifikansi (arti penting) baik 

kepentingan akademik maupun praktis, antara lain: 

1. Sebagai khazanah keilmuan Islam bagi intelektual Muslim khususnya dan umat Islam 

pada umumnya. 

2. Sebagai salah satu upaya dalam mencari akar permasalahan eksklusivitas kegiatan 

keagamaan (ROHIS) di PTU dengan kajian mengenai apa dan bagaimana terjadinya 

eksklusifisme serta implikasinya terhadap kampus, Islam, dan termasuk kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  
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3. Sebagai sarana dan masukan untuk Dirjen Dikti dan PTU untuk mencarikan solusi, 

strategi dan kebijakan dalam mewujudkan kehidupan kampus yang religious, insklusif, 

moderat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 

4. Sebagai konsep strategi dan kebijakan Dirjen Dikti dan setiap PTU serta berbagai pihak, 

terutama pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun pihak yang berkepentingan 

dengan kegiatan keagamaan kampus di PTU dalam upaya membangun kehidupan Islam 

di Indonesia menjadi Islam yang inklusif intern Islam, moderat dan mengedepankan nilai-

nilai kebersamaan, yang dimulai dari Perguruan Tinggi. 

5. Sebagai bahan rujukan bagi setiap dosen PAI pada PTU dan pemangku kebijakan 

lainnya, untuk dapat menerapkan pola pembelajaran, perkuliahan, materi dan kegiatan 

kampus yang inklusif, berdiri di atas semua golongan, moderat dan dapat diterima oleh 

semua pihak. 

6. Menjadi bahan rujukan, publikasi dan kajian ilmiah. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. State of the Art 

Pengelompokkan teori perubahan sosial telah dilakukan oleh Strasser dan Randall. 

Perubahan sosial dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan diktator dan 

demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan analisis organisasi sebagai 

subsistem social.10  

Penelitian ini akan menggunakan teori perilaku kolektif, yakni mencoba menjelaskan 

tentang kemunculan aksi. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan 

untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sistem sosial 

seringkali dijumpai ketegangan baik dari dalam atau luar sistem. Ketegangan ini dapat 

berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi struktur sosial yang ada. Teori ini 

melihat ketegangan sebagai variabel antara yang menghubungkan antara hubungan antar 

individu atau antar kelompok seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sikap, 

norma dan perilaku sosial. Perubahan pola hubungan antar individu atau antar kelompok 

menyebabkan adanya ketegangan sosial atau intelektual berupa kompetisi atau kadang lebih 

banyak terjadi konflik. Kompetisi atau konflik inilah yang mengakibatkan adanya perubahan 

melalui aksi sosial bersama untuk merubah norma dan nilai. 

Data-data yang diambil dan dianalisa dari keadaan eksklusifitas ROHIS di Universitas 

Jambi, akan dijadikan dasar-dasar pemikiran dan pengambilan kebijakan oleh semua pihak, 

terutama Dirjen Dikti dan pimpinan PTU di Indonesia dalam mengayomi kegiatan ROHIS 

menuju inklusifitas, pluralitas, kebersamaan dalam berbagai perbedaan dan menerapkan nilai-

nilai ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah dan dominasi kelompok organisasi dan afiliasi 

tertentu tanpa melibatkan kelompok organisasi Islam yang lain dalam wadah sebuah UKM 

atau kegiatan kemahasiswaan sebuah Universitas 

Selama ini, pihak Universitas berpegang teguh kepada SK Dirjen Dikti Nomor 26 

Tahun 2002, yang tidak membolehkan organisasi ekstra atau partai politik di kampus, SK ini 

secara baku diterapkan bahwa organisasi ekstra seperti HMI, PMII, KAMMI dan IMM tidak 

boleh melaksanakan kegiatan atau membuka koordinator di Kampus, secara praktis dan 

struktural memang hal tersebut dapat dilihat, tetapi secara normatif yang terjadi justru 

                                                           
10 H. Strasser and S.C. Randall, An Introdustion to Theories of Social Change. London: Routledge & 

Kegan Paul. 1981 
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sebaliknya, karena tidak dibolehkan, maka memungkinkan adanya satu organisasi tertentu 

yang mendominasi dan membuat kehidupan keagamaan kampus menjadi eksklusif.  

Padahal kampus sebagai “Indonesia mini” harus menunjukkan wajah Indonesia yang 

inklusif, moderat, ber-binneka tunggal ika dan memberikan kesempatan serta ruang yang 

sama kepada semua elemen mahasiswa untuk mengembangkan bakat, potensi dan keyakinan 

yang mereka miliki dalam aktivitas dan kehidupan keagamaan kampusnya. Lebih-lebih jika 

dilihat dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas dan warna Indonesia di masa yang akan 

datang, tentu sangat tidak diharapkan terjadinya eksklusivitas dalam berbagai aspek 

pembangunan. Hal ini apabila tidak ada yang berupaya untuk mengubahnya, niscaya akan 

terus terjadi dan semakin membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan 

eksklusivitas tersebut. 

 

B. Studi Terdahulu 

Sejauh ini belum ditemukan kajian dan publikasi yang khusus menjelaskan sisi-sisi 

keilmuan sebagaimana maksud penelitian ini, penelitian-penelitian yang dilakukan ataupun 

tulisan-tulisan yang dipublikasikan berkaitan dengan topik ini, antara lain: 

- Supian, Tantangan dan Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Perguruan Tinggi Umum (PTU), Makalah Kongres dan Seminar Nasional Pendidikan 

Agama Islam (KONASPAI di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 26-28 Mei 2009. 

Problematika yang paling terasa adalah menyikapi adanya esklusivitas kegiatan ROHIS 

di kampus, di satu sisi Dosen PAI harus mendukung segala kegiatan keislaman dan 

keagamaan, namun di sisi lain keadaan yang dihadapi sangat sulit, karena adanya 

pertentangan antara ekslusivisme dan inklusivisme dalam kehidupan kampus, sementara 

sebagai dosen PAI harus mengayomi semua mahasiswa yang ada di PTU tersebut. 

- Ishak Muhammad, dkk, Eksklusivisme Kegiatan ROHIS di PTU (Studi Kasus di 

Universitas Jambi), Laporan Penelitian Dana BOPTN Universitas Jambi tahun 2012. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa nuansa eksklusivisme di kampus PTU, khususnya di 

Universitas Jambi sangat dominan, ROHIS hanya dikuasai oleh aktivis-aktivis KAMMI 

dengan semua aspek simbol, kegiatan serta keyakinannya, sehingga ada kecenderungan 

bahwa ROHIS kemudian hanya digunakan sebagai perahu untuk mencapai tujuan 

kelompok-kelompok tertentu saja, tanpa berpikir bagaimana mengakomodir semua 

mahasiswa Islam dan menghidupkan kehidupan keagamaan di kampus yang inklusif, 

moderat serta bersama dalam keragaman. 
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- Supian dan K.A. Rahman Strategi dan Kebijakan Dalam Menetralisir Eksklusivitas 

Kegiatan Kemahasiswaan (Rohis) di PTU, penelitian Hibah Bersaing dana Dikti tahun 

pertama, yang sudah membandingkan Universitas Jambi dengan Universitas lain di 

Indonesia dan masukan-masukan dari dosen PAI pada PTU se-Indonesia. 

- Turmudi dan Riza Sihbudi (ed), Islam dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LIPI Press,  

2005). Sebagaimana juga M.Mufti Mubarok, Membongkar Rahasia NII, Gerakan NII 

Makin Subur Sementara NKRI Makin kabur (Surabaya: Reforma Media, 2011), yang 

menjelaskan bahwa kampus sering digunakan untuk menyebarkan faham-faham yang 

eksklusif. Hal ini dikhawatirkan akan membalikkan keadaan, kampus yang seharusnya 

tempat insan intelektual sebagai ujung tombak kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi 

kemudian dikotori oleh faham-faham eksklusif serta keberadaan kelompok-kelompok 

yang menumbuhsuburkan eksklusivitas dalam kehidupan keagamaan di kampus, yang 

bila tidak diantisipasi dan dinetralisir sejak dini, akan berdampak pula kepada kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

- Karya-karya lain, yang juga dapat dilihat dalam rujukan penelitian ini dan terutama 

beberapa karya yang tercantum dalam daftar pustaka penelitian ini.  

 

C. Peta Jalan Penelitian 

Gambar 1 

Peta Jalan Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah eksklusivitas kegiatan keagamaan (ROHIS) di PTU, objek 

utama adalah Universitas Jambi, sekaligus objek penerapan strategi dan kebijakan yanga 

dihasilkan, di samping itu diperkaya dengan beberapa Perguruan Tinggi Umum yang ada di 

Indonesia sebagai model dan perbandingan, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro 

(UNDIP), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (UNAND) dan Universitas 

Sumatera Utara (USU).  

Di tahun ke 2, penelitian dilakukan dengan memperdalam dan menela’ah temuan dan 

data yang sudah di dapat pada penelitian tahun pertama, kemudian temuan dan data tersebut 

disampaikan dalam sebuah kegiatan berskala nasional, yakni Focus Group Discussio (FGD) 

dengan menghadirkan nara sumber dan peserta dari dosen PAI pada PTU se-Indonesia. 

 

B.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Metode fenomenologi ini disebut oleh Max Weber sebagaimana 

“metode verstehende, yang menitikberatkan pada “kemengertian” atau “kepahaman” 

(verstehen) terhadap obyek dilihat dari obyek itu sendiri.11 Peneliti merupakan Dosen PAI di 

Universitas Jambi dan akan melakukan serangkaian wawancara dalam kurun waktu yang 

ditentukan, di samping melakukan observasi pada momen-momen tertentu.  

Target penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisa eksklusivitas kegiatan 

ROHIS di PTU, baik dalam aspek keorganisasian maupun ajaran dan pemahaman 

keagamaannya di PTU, hingga kemudian dapat merumuskan strategi dan kebijakan untuk 

menetralisir eksklusivitas tersebut yang dapat dijalankan oleh PTU. Sesuai dengan jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara informal 

kepada para informan, mulai dari (a) Pemegang Kebijakan, seperti Rektor dan Pembantu 

Rektor III PTU,  (b) Pengurus dan aktivis ROHIS, (c) Pengurus dan aktivis organisasi 

mahasiswa selain ROHIS, (d) Mahasiswa aktivis ROHIS dan bukan aktivis ROHIS secara 

acak, (e) Dosen-Dosen PAI PTU dan pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan dengan 

                                                           
11 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin,1992 
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permasalahan yang diteliti. (2) Kajian dokumen tertulis maupun dokumen non-tertulis, (3) 

observasi dan sampling melalui quesioner, dan (4) data-data pendukung lainnya baik 

kepustakaan maupun lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat. 

Tahun ke 2 data-data yang sudah ada, diperdalam, ditela’ah dan diperbandingkan 

dengan data-data lain dan kemudian disampaikan dalam Focus Grup Discussion (FGD) di 

Universitas Jambi dengan tema “Strategi Perkuliahan, Pembelajaran, Kegiatan dan Materi 

Pendidikan Agama Islam di PTU dalam menangkal Eksklusivisme dan Radikalisme”. 

 

C. Metode Analisis Data 

Data-data yang sudah di dapat, Focus Grup Discussion (FGD) di Universitas Jambi 

dengan tema “Strategi Perkuliahan, Pembelajaran, Kegiatan dan Materi Pendidikan Agama 

Islam di PTU dalam menangkal Eksklusivisme dan Radikalisme”. Apakah pelaksanaan di 

lapangan seudah sesuai dengan harapan atau belum, atau ada kemungkinan-kemungkinan lain 

yang terjadi, di satu sisi kenyataan di lapangan, dosen PAI untuk menghilangkan sekat-sekat 

organisasi ekstra di dalam kampus, namun pada prakteknya justru yang terjadi adalah 

sebaliknya, organisasi ekstra mendominasi di dalam kampus, bahkan mampu menerapkan 

eksklusivitas kegiatan keagamaan di dalam kampus.   

Dalam penelitian ini validitas data diuji dengan menggunakan trianggulasi data, yakni 

peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang sejenis, sehingga 

didapat pemahaman lintas data yang menyeluruh. Model yang digunakan dalam analisis data 

ini mengambil model analisis interaktif komparatif, yakni ketiga komponen analisis data 

saling berinteraksi selama proses penelitian.12 Analisis ini dengan demikian dilakukan di 

lapangan dan dicatat dalam fieldnote-fieldnote untuk selanjutnya hasilnya digunakan dalam 

penyusunan laporan penelitian final.  
 

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah inklusivitas dan eksklusuvitas kegiatan 

keagamaan mahasiswa di kampus (ROHIS), variable ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, 

yakni kepengurusan ROHIS di PTU, kegiatan yang dilaksanakan, faham atau aliran yang 

dianut serta tingkat peran serta mahasiswa dalam berbagai kegiatan di kampus. SK Dirjen 

Dikti Nomor 26 Tahun 2002 tentang pelarangan organisasi ekstra dan partai politik masuk 

kampus merupakan variable dasar yang kemudian dapat dikembangkan, seberapa efektif SK 

                                                           
12 Klaus Krippendorff, Content Analysis: Introduction to its Theory and Methodology Terj. Analisis Isi : 

Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Rajawali Pers, 1993. 
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tersebut dapat mencapai target dan harapan yang diinginkan dalam membentuk kampus yang 

religious, inklusif, moderat dan berkeadilan, atau bahkan sebaliknya memberikan peluang 

bagi segelintir kelompok dan massa tertentu untuk mendominasi dan mempraktekkan 

eksklusivitas di dalamnya. Maka kemudian, dalam Focus Grup Discussion (FGD) di 

Universitas Jambi dengan tema “Strategi Perkuliahan, Pembelajaran, Kegiatan dan Materi 

Pendidikan Agama Islam di PTU dalam menangkal Eksklusivisme dan Radikalisme” 

dirumuskan upaya-upaya sistematis dan terintegrasi dalam pencapaian tujuan penelitian ini. 

 

E.  Bagan Alir Penelitian 

 

 

Gambar 2 

Bagan Alir Penelitian 
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BAB IV 

 MEMAHAMI EKSKLUSIVISME DAN RADIKALISME 

  

A.  Melacak Akar Eksklusivisme dan Radikalisme 

  Menurut Mantan Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. M. Tolhah Hasan, MA 13, 

eksklusivisme dalam pemikiran, aktivitas dan kegiatan beragama dan keagamaan harus 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena di khawatirkan dapat menjurus menjadi 

radikalisme agama. Artinya kegiatan dan kehidupan keagamaan yang eksklusif dapat saja 

merupakan akar dari radikalisme agama, sebagaimana merokok merupakan dapat saja 

merupakan akar atau tangga pertama dari narkoba. Sementara radikalisme agama menurutnya, 

dengan merujuk kepada kamus Al-Maurid, adalah kemauan untuk mengadakan perubahan-

perubahan secara ekstrem, drastis bahkan dengan cara kekerasan dalam pemikiran-pemikiran 

dan tradisi-tradisi yang umum berlaku, atau dalam situasi dan institusi-intitusi yang eksis. 

 Di dalam Islam, menurut Tholhah Hasan14 radikalisme adalah kegiatan yang terjadi 

dalam kehidupan umat Islam sepanjang masa, dengan motivasi agama dan ideologi, sosial, 

politik atau lainnya, yang sebenarnya sudah ada sejak masa awal Islam. Para pengamat dan 

sejarawan menganggap gerakan “Khawarij” merupakan gerakan radikal pertama yang 

membawa-bawa nama Islam pada abad pertama Hijriyah, yang memandang siapapun yang 

tidak menyetujui pendapatnya dicap sebagai kafir atau musyrik, yang hala untuk dibunuh atau 

dipenjara.15  

 Demikian pula radikalisme Mu’tazilah, mereka membuat kebijakan dalam 

mengembangkan faham mu’tazilahnya, terutama dalam pendapat yang menganggap bahwa 

Al-Quran sebagai makhluk, orang Islam yang berbuat dosa besar menjadi kafir dan lain-lain. 

Pada masa Khalifah Al-Makmun, Al-Mu’tashim dan Al-Watsiq (2-3 H), siapapun yang tidak 

mau mengakuinya ditangkap, disiksa, dipenjara bahkan dibunuh. Sehingga banyak di antara 

ulama hingga masyarakat biasa yang menjadi korban, termauk imam Ahmad bin Hanbal.16 

 Pada abad 18 M/11 H, muncul gerakan radikalis agama di Hijaz, yang digerakkan oleh 

Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut fanatik Syeikh Ibn Taimiyyah (yang dikenal sebagai 

gerakan Salafy), hanya saja Wahabiyah mengembangkannya dengan cara yang radikal, 

                                                           
13 Muhammad Tolhah Hasan, “Islam dan Radikalisme Agama”. Makalah Seminar Nasional 

“Deradikalisasi Wacana dan Perilaku Keagamaan” (Universitas Negeri Malang, Senin November 2014). 
14 M. Tolhah Hasan, 2014 
15 Al-Syihrastani, Muhammad Abdul Karim. Al-Milal Wan-Nihal. Beirut: Dar el-Fikr al-‘Arabi. tt, 118-

122 
16 Abu Zahroh, Muhammad. Tarikh al-madzahib al-Islamiyah I. Kairo : Dar al-Fikr al-‘Araby.tt, 167-

169 
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ekstrim dan memperluas cakupannya pada masalah-masalah budaya, bukan pada masalah 

aqidah atau syari’ah saja. Pengharaman tradisi (seperti ziarah ke makam para sahabat), 

menghancurkan kuburan para sahabat dan tempat-tempat yang mempunyai nilai historis 

dalam Islam (situs-situs sejarah). Masalahnya bukan sekedar keyakinan, tapi caranya yang 

radikal dan kekerasan, menuduh orang lain yang berbeda dengan pandangannya sebagai kafir, 

musyrik, ahli bid’ah dan lain-lain, bahkan seringkali disertai penangkapan, pemenjaraan dan 

penyiksaan. Gerakan ini menjadi lebih radikal setelah terlibatnya Muhammad Ibn Sa’ud 

(nenek dari regim penguasa di Arab Saudi sekarang) yang melakukan dakwahnya dengan 

kekuatan senjata.17 

 Sikap-sikap golongan radikal yang literalis dengan interpretasi yang eksklusif, yang 

menganggap orang lain semua salah. Menurut Abu Zahroh, mereka memiliki kebenaran yang 

absolut, atau dalam Istilah Abu Zahroh “La yaqbalu al-khatha’ min nafsihi wa la yaqbalu al-

shawab min al-ghoyr” (tidak mau menerima kesalahannya dan tidak mau menerima 

kebenaran orang lain). Hal-hal yang menjadi karakteristik atau dapat memicu radikalisme saat 

ini adalah; (a) pemahaman dan penghayatan agama yang ekstrim, (b) kekaguman terhadap 

superioritas diri atau kelompok, (c) fanatisme golongan/madzhab/faham yang berlebihan, (d) 

merasa benar sendiri, orang lain yang tidak sama dengannya dipandang pasti salah, (e) sistem 

pendidikan agama yang tidak benar, baik materi maupun metodologinya, dan (f) karena ada 

desain rekayasa dari kelompok kepentingan tertentu.18 

Radikalisme sebenarnya bukanlah isu baru, bahkan sudah ada sejak ribuan tahun yang 

lalu, hanya berbeda istilah dan bentuknya. Seiring berkembangnya globalisasi, kegiatan 

radikalisme berkembang biak dan hal tersebut semakin aktual ketika peristiwa WTC di New 

York tanggal 11 September 2001. Sehingga belakangan ini, radikalisme agama menjadi 

persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme dan tindak kekerasan atas nama 

agama yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Kekerasan dengan 

mengatasnamakan agama sering terjadi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Walaupun 

Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Islam tidak pernah mengajarkan 

radikalisme, kekerasan apalagi terorisme, karena Islam hadir di dunia ini menjadi rahmatan lil 

‘alamin. 

 Prof. Lu’aiy Shofiy (Profesor studi peradaban global), dari Indiana University 

menyatakan sesungguhnya radikalisme agama yang bergema belakangan ini, merupakan cara 

untuk membuat perubahan, yang keluar dari orientasi Islam yang umum, yang berpegang 

                                                           
17 M. Tolhah Hasan, “Islam dan Radikalisme Agama”, 2014 
18 M. Tolhah Hasan, “Islam dan Radikalisme Agama”, 2014  
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pada toleransi, keterbukaan terhadap masyarakat yang menginginkan terwujudnya “rahmatan 

lil ‘alamin. Dan sepanjang sejarahnya, islam berperan sebagai misi keadilan, perdamaian dan 

toleransi. Islam merupakan kreator peradaban yang dinikmati semua bangsa di dunia yang 

berbeda-beda warna kulitnya, agamanya maupun kebangsaannya. Sebuah karakter yang harus 

dijaga dan dilestarikan.19  

Menurut H.M. Huda A.Y20, Guru Besar Universitas Negeri Malang, akar radikalisme 

disebabkan paling tidak ada 4 hal; Pertama, pemahaman keagamaan yang bercorak spiritual 

dan berdasarkan teks semata-mata tanpa mengaitkannya dengan konteks sekitarnya. Kalangan 

ini memiliki ciri khas menafsirkan ajaran dan hukum Islam secara kaku, anti Barat, anti 

agama-agama lain dan kurang positif memandang etnik cina dan umat Kristiani yang secara 

ekonomi dan politik lebih mapan dibandingkan dengan kelompok Islam militan. 

 Kedua, radikalisme agama dapat tumbuh dan berkembang terhadap orang-orang atau 

kelompok yang mempelajari agama dalam suatu lingkungan yang tertutup dan memberi 

pendidikan dan pembelajaran agama yang salah. Menurut Bakti,21 radikalisme agama dalam 

bentuk teror seperti aksi bom bunuh diri, dilakukan di atas pemahaman dan pandangan 

sebagai “qishash” atau pembalasan. Dengan berbagai dalil dari kitab suci Al-Quran yang 

ditafsirkan untuk melegalkan aksi tersebut dengan menghadirkan Tuhan, seolah-olah Tuhan 

melalui agama memberikan perintah suci untuk melakukan kekerasan bahkan untuk 

membunuh manusia. Pendidikan dan pembelajaran keagamaan yang diterima oleh individu 

maupun kelompok yang kemudian menjadi radikal, kebanyakan didapat dari lingkungan yang 

bersifat tertutup, mendakwahkan radikalisme dengan pandangan pribadi, bukan pandangan 

agama yang sudah disepakati oleh para ‘ulama dan ahli-ahli agama. 

 Ketiga, memandang agama sebagai sebuah sistem (way of life) yang lengkap, tanpa 

mempertimbangkan sistem norma, hukum dan budaya masyarakat atau negara. Pandangan ini 

menganggap agama adalah ideologi universal yang harus diterapkan tanpa 

mempertimbangkan keadaan masyarakatnya yang plural dan majemuk, seperti menerapkan 

hukuman potong tangan pada masyarakat yang tidak semuanya muslim, atau tidak 

mempertimbangkan perbedaan pemahaman yang berbeda-beda di tengah masyarakat. 

 Keempat, lingkungan masyarakat yang tidak kondusif. Hal tersebut terkait dengan 

kemakmuran, sikap tirani mayoritas, pemerataan, keadilan, modernisasi, kurangnya sikap 

                                                           
19 Shofiy, Lu’aiy. Mustaqbal al-Islam fi Ru’yatihi al-Hadloriyyah. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, 372. 
20 Huda, Muhammad A.Y. “Melacak Akar Radikalisme atas Nama Agama dan Ikhtiar Memutus 

Rantainya”. Makalah Seminar Nasional “Deradikalisasi Wacana dan Perilaku Keagamaan” (Universitas Negeri 

Malang, Senin November 2014).  
21 Bakti, A.S. Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: 

Daulat Press, 2014. 
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agree in disagreemant dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta keyakinan yang 

mereka anggap benar dengan sikap emosional sehingga menjurus kepada radikalisme. 

 Banyak cara yang harus dilakukan secara kreatif terkait dengan upaya menghentikan 

tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Secara teoritis cara-cara tersebut disesuaikan 

dengan akar masalahnya. Tentunya cara memutus rantai radikalisme tidak dapat 

disamaratakan, karena kegiatan tersebut antara satu kasus dengan kasus yang lain mempunyai 

perbedaan sifat, latar belakang serta dampak yang ditimbulkan walaupun terdapat persamaan. 

Cara-cara tersebut dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal seperti; (1) penegakan hukum, 

(2) pencegahan, (3) deradikalisasi, dan (4) dis-engagement. 22 

 Sementara menurut Bakti,23 untuk melakukan deradikalisasi dapat dilakukan dengan 

cara-cara sebagai berikut: (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dan lingkungan, (2) 

meningkatkan peran keluarga sebagai elemen-elemen penting dalam masyarakat untuk 

membentuk suatu masyarakat yang berkarakter, karena menurut Mbai (2014) keyakinan 

agama radikal banyak didorong juga oleh warisan orang tua terhadap anak-anaknya, (3) 

mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, mulai dari 

tingkat regional, nasional maupun internasional, (4) menanamkan kesadaran melalui 

pendidikan, bagaimana harusnya bersikap dalam menghadapi dan menyikapi kemajemukan 

dan pluralitas agama, sosial, budaya, suku, ras dan pemahaman yang hidup dan berkembang 

di tengah-tengah masyarakat, dan (5) deradikalisasi yang tidak mengedepankan tekanan, 

apalagi cara-cara inteligen dan militer, namun lebih menggunakan cara-cara islami dan 

rahmatan lil ‘alamin dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, psikologi, sosial dan 

budaya, sehingga terwujud pula masyarakat atau umat yang rahmatan lil ‘alamin pula. 

 Pentingnya mengantisipasi radikalisme, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan 

beragama, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara yang 

berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, 

maka kegiatan-kegiatan yang bernuansa ata mengarah kepada radikalisme harus mendapat 

perhatian dari semua pihak. Dalam menghadapi bahaya radikalisme itu juga harus dipupuk 

rasa persaudaraan, kebersamaan dan keterbukaan atau inklusivisme dalam beragama. 

Sehingga hal-hal yang mengarah kepada eksklusivisme harus dikurangi atau dihindari dengan 

mencari solusi, strategi dan kebijakan yang baik dan dapat diterapkan. 

 

 

                                                           
22 Purwawidada, F. Jaringan Baru Teroris Solo. Jakarta: Kepustakaan Populer  Gramedia, 2014. 
23 Bakti, Darurat Terorisme, 
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B. Eksklusivisme dan Radikalisme Kegiatan Keagamaan Di PTU 

 Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) bertujuan, selain 

membimbing mahasiswa agar memiliki nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya dengan 

meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, juga untuk membina kehidupan 

beragama yang inklusif dan toleran, baik intern pemeluk agama Islam maupun terhadap 

penganut agama lain. Dalam situasi beragam corak dan aliran pemikiran keagamaan dewasa 

ini, tugas pembina keagamaan dan dosen agama di PTU menjadi sangat berat. Dalam situasi 

seperti ini, seolah-olah sedang terjadi pergulatan antara pembinaan keagamaan di PTU dengan 

corak pemikiran agama yang sedang menjadi mainstream. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah pengaruhnya di lingkungan kampus dalam membentuk corak pemikiran agama dalam 

organisasi-organisasi keagamaan, baik intra kampus semacam Rohis, LDK dan lain-lain, 

maupun ekstra kampus, semacam HMI, PMII, IMM, KAMMI, HTI dan lain-lain. Organisasi-

organisasi ini jauh lebih intens berkomunikasi dalam mengarahkan dan mengembangkan 

corak pemikiran keagamaan, ketimbang pembina resmi kehidupan agama (baca: Dosen 

agama) di kampus. 

 Perbedaan internal dalam agama Islam, baik itu tercermin melalui organisasi-

organisasi massa Islam seperti NU, Muhammadiyah dan Persis, melalui organisasi-organisasi 

kemahasiswaan yang sebagian besar juga merupakan turunan dari oraganisasi massa dan 

keyakinan mazhab atau kiblat politik tertentu, maupun dalam corak pemikiran yang ada di 

tengah-tangah masyarakat, mulai dari aliran teologi, fiqih hingga tasawuf, sesungguhnya 

merupakan kekayaan khazanah Islam yang tidak bisa dan tidak mungkin dipertentangkan. 

Justru dapat menjadi perekat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat, dan sebagai sebuah 

rahmat yang berujung kepada nilai-nilai fastabiqul khoirot. Era globalisasi dan informasi saat 

ini ternyata menyadarkan umat Islam di Indonesia, bahwa betapa beragamnya faham 

keagamaan dalam Islam. Sehingga perlu dikembangkan faham keagamaan yang inklusif agar 

tumbuh saling menghargai dan persatuan yang kuat di antara berbagai elemen umat Islam. 

 Corak berpikir keagamaan yang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional Indonesia, 

yang juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan li al-‘alamin, adalah corak berpikir 

keagamaan yang inklusif. Corak keagamaan inilah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, 

Khulafa al-Rasyidin, para Ulama Marja’ (ulama yang menjadi rujukan umat) sepanjang 

sejarah Islam. Sebagai contoh adalah para ulama pendiri mazhab yang empat. Mereka 

bercorak pemikiran inklusif. Atau secara khusus lagi Imam Syafi’i –dimana mayoritas umat 

Islam Indonesia mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut mazhab Syafi’i—beliau adalah 
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ulama yang sangat inklusif. Dalam sholat subuh beliau mensyariatkan do’a qunut, bahkan 

sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat penting karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah 

SAW, jika terlupa membacanya beliau menganjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi 

ketika beliau pergi ke Irak –tempat Imam Abu Hanifah mengajar dan dimakamkan—dan 

beliau diminta untuk mengimami sholat shubuh, beliau tidak membaca do’a qunut. Ketika 

ditanyakan alasannya, beliau menjawab karena menghormati Imam Abu Hanifah dan 

pengikut mazhab Hanafi yang membid’ahkan Qunut Shubuh (padahal Imam Abu Hanifah 

pada waktu itu sudah wafat).  

 Berbeda dengan sikap inklusif, sikap eksklusif memiliki kecenderungan sebaliknya. 

Makna dasar dari eksklusif (Inggris: exclusive) yakni sendirian, tidak disertai atau melibatkan 

yang lain atau terpisah dari yang lain.24 Sehingga eksklusivisme dapat diartikan dengan sifat 

atau faham seseorang atau satu kelompok yang hanya berpikir untuk kepentingan 

kelompoknya sendiri, tidak disertai atau melibatkan orang atau kelompok lain yang berbeda 

dengan dirinya. Sebagai contoh ketika digambarkan corak berpikir eksklusif dimaksudkan 

untuk menyebutkan corak berpikir keagamaan (baca: Islam) yang cenderung hanya 

membenarkan keyakinan dan pendapatnya sendiri, hanya membenarkan mazhabnya sendiri, 

serta cenderung menyalahkan dan menganggap sesat, bahkan mengkafirkan keyakinan 

beragama, pendapat keagamaan dan mazhab lain yang berbeda25. 

 Menurut Azyumardi Azra, kelompok eksklusif ini merupakan kelompok mahasiswa 

muslim yang lebih berorientasi kepada pengamalan Islam secara menyeluruh, kaffah. 

Kelompok-kelompok mahasiswa ini, apakah karena pengaruh gerakan internasional Islam 

Ikhwanul Muslimin (Mesir), Jamaat Islami (Pakistan) dan organisasi-organisasi internasional 

lainnya, atau hasil kreasi lokal para mahasiswa Islam Indonesia, mereka mengadakan 

pengkajian-pengkajian Islam secara intensif, dalam bentuk Usrah-Usrah atau Liqo’. 

Kelompok mahasiswa Islam ini pula yang kemudian mendirikan kegiatan mentoring atau 

tutorial di kampus-kampus, khususnya di PTU, bahkan kegiatan tersebut sekarang sudah 

mendapatkan legitimasi ilmiah melalui UKM Rohis di kampus-kampus.26 

 Menurut Muhammad Muhibbuddin, para aktifis Islam kampus yang “baru” mengenal 

Islam tersebut, kemudian seolah-olah sudah menjadi orang yang paling Islam, sudah merasa 

menjadi orang yang paling paham tentang Islam, sehingga mudah mengkafir-kafirkan dan 

                                                           
24 John M. Echols. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 2005 : 222 
25 Rahmat, Munawar. “Corak Berpikir Agama Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum”, Laporan 

Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 2009. 
26 Azra, Azyumardi. “Kelompok ‘Sempalan’ di Kalangan Mahasiswa PTU: Anatomi Sosio-Historis, 

dalam Fuadduddin & Cik Hasan Bisri (Ed), Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi. Jakarta: Logos. 

2002. 
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membid’ah-bid’ahkan para ulama dan cendekiawan yang sudah menekuni keislaman selama 

berpuluh-puluh tahun. Sesungguhnya pengetahuan dan keilmuan mereka masih keropos, 

dengan berbekal pengetahuan yang cenderung literal dan tekstual, kemudian mulai memakai 

jubah, cadar, berjenggot dan pola komunikasi yang kearab-araban, Ya Akhi, Ya Ukhti, 

bagaimana kabar Antum? Ana di sini, Ilalliqo’ dan lain-lain, kemudian merasa sebagai satu-

satunya representasi Islam dan yang paling tinggi Islamnya.27  

Dan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawar Rahmat28, bahwa 

responden yang aktif di organisasi ekstra KAMMI dan HTI lebih dominan pada corak berpikir 

eksklusif. Fenomena eksklusivisme keagamaan di kampus PTU memang merupakan 

fenomena umum dewasa ini. Dalam beberapa kali pertemuan Nasional Dosen PAI di PTU, 

sinyalemen tersebut semakin kuat dan diakui oleh utusan-utusan PTU dari seluruh Indonesia. 

Tetapi semua mereka hampir masih memiliki pemikiran yang sama, menghentikan aktivitas 

mereka sama saja dengan mematikan kegiatan atau aktivitas agama. Selain itu kegiatan 

mereka juga sangat membantu dalam suasana kehidupan keagamaan di kampus. Sedangkan 

membiarkan mereka sama saja dengan membiarkan menguatnya corak pemikiran keagamaan 

yang eksklusif. Sehingga seperti buah “simalakama”, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak 

mati.    

Keberadaan beberapa organisasi yang disinyalir sebagai cikal bakal terjadinya 

eksklusivisme dan radikalisme tersebut juga didukung oleh beberapa temuan, bahkan Peneliti 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anas Saidi29 mengatakan radikalisme ideologi 

telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi. Proses itu dilakukan secara 

tertutup dan menurutnya, berpotensi memecah belah bangsa. “Radikalisme ideologi jika tidak 

dicegah dari sekarang bukan mustahil Indonesia menjadi negara yang porak poranda dan 

dipecah karena perbedaan ideologis,” kata Anas saat diskusi Membedah Pola Gerakan 

Radikal, di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (18/2). 

Pasca reformasi, peta gerakan mahasiswa telah mengalami banyak perubahan. 

Kelompok Cipayung yang sebelumnya dianggap mendominasi gerakan Islam di kampus, kini 

digeser oleh kelompok lain yang turut menyebarkan radikalisasi ideologi. Yang terkadang 

                                                           
27 Muhammad Muhibbuddin. Terapi Hati, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012, 61-62 
28 Rahmat, Munawar. “Corak Berpikir.. Di Universitas Jambi, Peneliti pernah menelusuri media sosial 

Facebook (Kajian dan Syi’ar Ar-Rahman dan Humas Rohis Arrahman, di copy tanggal 21 Oktober 2015), yang 

menggambarkan temuan yang sama, kajian-kajian yang dilakukan maupun status-status yang dimuat, sangat 

kental dengan nuansa eksklusifisme, sehingga salah satu media sosial (yang menamakan dirinya “Unja 

Independen” menulis “Kampus saya jadi sarang PKS, kalau di luar kampus itu PKS, kalau di kampus jelmaan 

PKS itu KAMMI, Rohis dan BEM serta UKM-UKM lain”.  
29 Sumber : http://www.triaspolitica.net/peneliti-lipi-sebut-organisasi-kemahasiswaan-kammi-ajarkan-

ideologi-radikalisme/ diunduh, 28 Pebruari 2016 

http://www.triaspolitica.net/peneliti-lipi-sebut-organisasi-kemahasiswaan-kammi-ajarkan-ideologi-radikalisme/
http://www.triaspolitica.net/peneliti-lipi-sebut-organisasi-kemahasiswaan-kammi-ajarkan-ideologi-radikalisme/
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seolah-olah mendapat dukungan dan simpati di kalangan mahasiswa. Anas menyebut 

beberapa organisasi kemahasiswaan itu, salah satunya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Muslim Indonesia (KAMMI). Kelompok ini dinilai memiliki hubungan ideologis dengan 

kelompok radikal internasional Ikhwanul Muslimin, “Hampir tidak ada dunia mahasiswa 

yang tidak dikuasai oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, Salafi dan Hizbut Tahrir Indonesia. 

KAMMI adalah kepanjangan dari Ikhwanul Muslimin”, kata Anas. 

 Di kampus, lanjut Anas, kelompok ini lebih banyak melakukan radikalisasi ideologi 

dengan cita-cita mendirikan negara Islam versi mereka sendiri. Jika hal ini tidak dicegah 

secepatnya, menurut Anas, kemungkinan besar Indonesia akan terjadi perang saudara di masa 

yang akan datang.  

 Menurut peneliti LIPI lainnya, Endang Turmudi, kelompok seperti Ikhwanul 

Muslimin memiliki pandangan keyakinan dan sikap fundamentalisme puritan kaku. Mereka 

selalu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah. Tujuan mereka membangun 

negara Islam, bahkan untuk mewujudkannya dibolehkan menggunakan cara-cara kekerasan. 

“Mereka yang tidak mendirikan negara Islam dianggap kafir, halal untuk diperangi karena 

Thoghut,” kata Endang. 

 Anas menuturkan “islamisasi” yang ada di dunia mahasiswa berkaitan dengan 

radikalisasi ideologi. Sayangnya, proses itu dilakukan secara tertutup (eksklusif) oleh 

kelompok tersebut. Mereka cenderung anti kepada perbandingan mazhab dan monolitik. 

“Sebagian besar orang yang membaca bukunya Gus Dur atau Nurcholis itu diharamkan, 

bahkan tokoh-tokoh moderat, tidak jarang dianggap liberal dan selalu menganggap diri 

berseberangan dengan tokoh selain mereka.Akibat monolitik inilah yang menurut saya punya 

potensi radikalisasi ideologi. Ini ciri khas dari monolitik yang berbahaya sekali”, kata Anas 

Radikalisasi ideologi yang dilakukan di kampus juga mengancam ideologi Pancasila. 

Berdasarkan hasil riset Anas, mahasiswa yang belajar ilmu eksak lebih mudah direkrut oleh 

kelompok rdikal dibandingkan mahasiswa di bidang ilmu sosial. Proses perekrutan, jaringan, 

hingga pemeliharaan jaringan mereka lakukan secara terorganisir. 

Anas menunjukkan hasil survey, bahwa 25 persen siswa dan 21 persen guru 

menyatakan Pancasila tidak relevan lagi, sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru 

menyatakan setuju dengan penerapan syari’at Islam. Sementara pada survey tahun lalu, 4 

persen orang Indonesia menyetujui kelompok militan ISIS, mereka berumur 19-25 tahun, 

sedangkan 5 persen di antaranya adalah mahasiswa. “Kalau data ini dapat dipercayai, maka 10 

juta umat Islam Indonesia simpatik kepada ISIS, itu sungguh angka yang mengejutkan” ujar 

Anas. 
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Oleh karena itu dia meminta pemerintah turun tangan agar “islamisasi versi ini” di 

dunia mahasiswa dilakukan secara terbuka, sehingga dalam prosesnya, mereka bisa menerima 

perbedaan pendapat dari berbagai kelompok. “Dalam ranah pendidikan sebagai agensi, 

pemerintah harus campur tangan. Kemendiknas (sekarang juga termasuk Kemenristekdikti) 

dan Kemenag, mestinya punyai cetak biru dalam mengawasi kurikulum pendidikan dari SD 

sampai Universitas”, katanya. 

Setelah melakukan penelitian tahun pertama, maka sudah mulai dapat dilihat benang 

merah akan pentingnya ada upaya untuk merumuskan strategi dan kebijakan bagi upaya 

menjadikan kampus sebagai tempat yang aman, jauh dari eksklusivisme dan radikalisme. 

Sehingga kemudian diperkaya dengan pemahaman-pemahaman dan data-data yang 

diperlukan guna meletakkan persoalan ini sebaik-baiknya. 
 

C. Radikalisme Dalam Beragama Menurut Al-Quran 

 Radikalisme, berasal dari term radikal, dalam bahasa Arab radikaliyyah, yang 

diartikan mutatharrif (melampaui batas).30 Menurut Said Agiel Siradj, radikalisme adalah 

nama lain dari ekstrim kanan, fundamentalis, militan, new khawarij dan lain-lain.31 Dalam 

perkembangannya yang mutakhir, term ini menjelma menjadi suatu identitas bagi sebuah 

komunitas Muslim yang dikenal dengan Islam garis keras. 

 “Islam garis keras”, pemaknaannya bisa melalui dua klasifikasi: Pertama, individu 

garis keras, yaitu orang-orang yang menganut pemutlakan pemahaman agama, tidak toleran 

terhadap pandangan yang berbeda, membenarkan kekerasan atas dasar perbedaan itu. Kedua, 

organisasi garis keras, adalah kelompok yang terdiri dari individu yang mempunyai 

karakteristik model yang pertama, apakah diperlihatkan secara kongkrit atau tidak.32 

 Pengertian yang diinginkan dari tulisan ini hanya dibatasi dalam pemaknaan model 

klasifikasi pertama, di mana berdasarkan paparan tersebut, term “radikalisme” jika 

dihubungkan dengan “beragama”, bisa diartikan sebagai suatu pemahaman penganut agama 

terhadap ajaran agamanya dengan “memfulgarkan” sikap : (1) monolitik sempit dalam 

memahami agama, dan (2) mentolerir kekerasan atas ekses perbedaan yang ada. Dua ciri 

utama ini sangat kental dalam mengidentifikasi sikap-sikap ataupun pemahaman-pemahaman 

                                                           
30 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic : Arabic-English, Cet. III (London: McDonald 

&Evans Ltd., Beirut: Maktabah Lebanon, 1974), h. 776  
31 Lihat tulisan Said Agiel Siradj, Islam Keras dan Santun, dalam harian umum Kompas, Jum’at 4 

September 2009. 
32 Abdurrahman Wahid, Ed., Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia 

(Jakarta: The Wahid Institute, 2009),  h. 45-46.   
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keagamaan seseorang. Kedua ciri ini terangkum dalam statement asal pemaknaan 

linguistiknya, yaitu “melampaui batas”. 

 Tindakan radikalisme dengan demikian bisa dideteksi oleh siapapun terhadap 

penganut agama apapun. Islam misalnya, menjadi agama yang dianut oleh orang-orang yang 

teridentifikasi sebagai pengguna sikap atau faham radikalisme. Hal ini bukan berarti bahwa 

Islam mentolerir tindakan radikalisme. Al-Quran yang merupakan “miniatur ideal keislaman” 

hanya memberikan gambaran sikap atau pemahaman seseorang terhadap agamanya, yang 

pernah fenomenal di saat Al-Quran pertama di”bumi”kan (baca: Nuzul al-Quran), selain itu 

juga untuk fenomena kontemporer, Al-Quran dijadikan sebagai manifesto tindakan-tindakan 

radikalisme. Oleh karena itu, untuk menjelaskan persoalan ini, peneliti membagi kepada dua 

sub bagian untuk mengetahui hubungan antara persoalan radikalisme dengan Al-Quran. 

1) Fenomena “Radikalisme beragama” dalam Al-Quran 

Al-Quran memberikan gambaran yang menunjukkan perilaku orang-orang Yahudi dan 

Nasrani (ahl al-Kitab), sebagai suatu fenomena keberagamaan yang melampaui batas-batas 

kebenaran. Melampaui batas-batas kebenaran, yang dimaksudkan di sini bisa ditelusuri 

dari kata al-Ghuluw yang dinisbahkan Al-Quran kepada fenomena keberagamaan ahl al-

Kitab. Al-Ghuluw, makna dasarnya irtifa’ (terangkat/tinggi) dan mujawazah qadr 

(melampaui porsi), dalam ungkapan: taghala al-nabt (tumbuhan itu tumbuh tinggi dan 

panjang), atau ghala bi sahmihi ghalwan (dikatakan jika dia melempar anak panahnya 

sejauh-jauh sasaran).33 Ghuluw diartikan tajawuz al-had, yaitu melampaui batas, demikian 

menurut al-Raghib al-Asfihani.34 

Term al-Ghuluw dalam Al-Quran ditemukan dalam bentuk verbal, taghluw (kamu 

(jama’) melampaui batas), terdapat pada dua ayat, yaitu QS. Al-Nisa/4 : 171 ; 

“Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu,35dan 

janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa 

putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya36 yang 

disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.37 Maka berimanlah 

kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", 

berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang 

                                                           
33 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Maqayis al-Lughoh, ditahqiq oleh Abd al-Salam 

Muhammad Harun (t.t : Ittihad al-Kitab al-‘Arabi, 2002), Juz IV, h. 312. 
34 Al-Raghib al-Asfihani, Mu’jam Mufradat Alfaz al-Quran, ditahqiq oleh Nadim Mar’asyli (Beirut: 

Dar al-Fikr, t.th), h.377 
35  Maksudnya: janganlah kamu mengatakan Nabi Isa a.s. itu Allah, sebagai yang dikatakan oleh orang-

orang Nasrani. 
36  Maksudnya: membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dengan kalimat kun (jadilah) 

tanpa bapak Yaitu Nabi Isa a.s. 
37  Disebut tiupan dari Allah karena tiupan itu berasal dari perintah Allah. 
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Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah 

kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.”   

Dan, QS. Al-Maidah/5 : 77 ; “ 

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) 

dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-

orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 

menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". 
 

Ayat yang pertama, diturunkan kepada sekelompok orang Nasrani yang mengatakan 

bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan (‘Isa Ibn Allah).38 Sedangkan ayat yang kedua tidak 

ditemukan adanya Asbab al-Nuzulnya. Kedua surat ini (al-Nisa dan al-Maidah) tergolong 

kepada surah Madaniyyah, yang berarti berada dalam konteks setelah terjadinya hijrah nabi 

Muhammad SAW, setelah terbentuknya masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi 

SAW.39  

Secara kronologisnya juga, surah Al-Nisa lebih dahulu diturunkan daripada Al-

Maidah.40 Hal ini mengindikasikan bahwa larangan untuk tidak berbuat ghuluw, ditujukan 

kepada ahl al-Kitab (secara eksplisit) dua kali, meskipun dalam konteks yang berbeda. 

Konteks ayat pada surah Al-Nisa adalah berkenaan dengan sikap al- ghuluw beragama dalam 

bidang aqidah (ideologi), yaitu trinitas (tsalits al-tsalatsah). Berdasarkan riwayat dari Al-

Rabi’ yang dikutip dalam Tafsir al-Thabari, bahwa ada dua bentuk sikap ghuluw orang 

Nasrani pada ayat ini; pertama, sikap ghuluw yang menaruh keraguan dan kebencian terhadap 

ajaran agamanya, kedua, sikap ghuluw yang tidak sempurna (taqassur) dalam mengamalkan 

ajaran agamanya.41 

Terdapat hadits yang senada dengan surah al-Nisa’ ini, yaitu hadits yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai 

manusia, jauhilah olehmu sikap ghuluw dalam beragama. Sesungguhnya orang-orang dahulu 

binasa karena ke-ghuluw-an mereka dalam beragama”.42 Berkaitan dengan ayat 171 pada 

surah al-Nisa’ ini, Imam al-Bukhari juga memberi nama salah satu judul babnya dengan Bab 

                                                           
38 Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, Asbab al-Nuzul dalam Mushaf al-Haram al-

Makki, Cet. XXV (Damaskus: Dar al-Fajr al-Islami, 2005), h. 161 
39 Klasifikasi dari surah-surah Makkiyah dan madaniyyah dapat dilihat dalam Mushaf al-Haram al-

Makki : al-Mufassar al-Musayyar, Cet. XX (Damaskus: Dar al-Fajr al-Islami, 2005)  
40 Kronologis yang dimaksudkan di sini mengacu kepada daftar kronologis surah Al-Quran yang dikutip 

dalam Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 323   
41 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali al-Thabari, Jami’ al-Bayan 

fi Takwil al-Quran, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir (t.t: Muassasah Risalah, 2000), Juz IX, h. 417.  
42 Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, ditahqiq oleh Muhammad 

Fuad Abd al-baqi (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, h. 1008. Dan Aba ‘Abd Allah Ahmadbin Hanbal al-Syaibani, 

Musnad Ahmad, dita’liq oleh Syu’aib al-Arnaut (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th), Juz I, h. 215. Hadits ini 

diriwayatkan oleh  para perawi yang tsiqqah, para perawi kitab Bukhari-Muslim, kecuali Ziyad bin al-Husain 

yang hanya merupakan perawi Shahih Muslim, demikian menurut  Syu’aib al-Arnaut. 
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Ma Yukrohu min al-Ta’ammuq wa al-Tanazu’ fi al-‘Ilm wa al-Ghuluw fi al-Din wa al-Bida’ 

(bagian segala sesuatu yang dibenci dari sikap terlalu berlebihan dan berbantah-bantahan dari 

hal keilmuan, dan berlebihan dalam beragama dan berbuat bid’ah). Meskipun al-Bukhari tidak 

mengutip hadits seperti yang ditakhrij oleh Ibn Majah dan Imam Ahmad di atas, tetapi al-

Bukhari mengutip riwayat yang menceritakan bagaimana orang yang berpuasa wisal 

(sambung menyambung) untuk mencontoh “ketaqwaan” Nabi Muhammad SAW, meskipun 

Nabi telah melarang mereka, akan tetapi mereka tetap melakukannya juga.43 

Konteks pada ayat surah al-Maidah, berkaitan dengan sikap ghuluw dalam beragama 

dalam keterkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh orang lain. Sikap ghuluw terjadi 

akibat meniru orang lain yang memang telah berbuat salah (dalam bahasa Al-Quran; dhalla, 

sesat atau keliru). Meskipun berdasarkan ayat sebelumnya (sabiq al-ayah/ayat 76), berkenaan 

masih kaitannya dengan aqidah. Namun pada ayat 77 ini, dititik beratkan kepada pengaruh-

pengaruh yang datangnya dari luar, yaitu ahwa’a qaumin qad dhallu min qabl (kemauan-

kemauan segelintir orang yang telah sesat atau keliru sebelumnya/dari awal). Segelintir orang 

yang dimaksudkan adalah para pimpinan dari kedua agama, Yahudi dan Nasrani.44 

Selain ayat di atas, ditemukan pula ayat yang memberi kesan radikalisme, yaitu (QS. 

Al-Baqarah/2 : 111) :  

“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga 

kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". demikian itu (hanya) angan-

angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu 

adalah orang yang benar",  

Dan ayat (QS. Al-Baqarah/2 : 113) :  

“Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu 

pegangan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai 

sesuatu pegangan," Padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. demikian pula orang-

orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti Ucapan mereka itu. Maka Allah akan 

mengadili diantara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih 

padanya”. 
 

Dari kedua ayat ini, jelas sekali memperlihatkan bagaimana orang-orang Yahudi dan 

Nasrani saling berselisih, dengan anggapan bahwa kebenaran hanya ada pada agama mereka, 

tidak bagi agama yang lain. Saling meng-klaim bahwa agama masing-masinglah yang benar, 

bahkan masing-masing penganut agama meng-klaim hanya agamanyalah yang masuk syurga. 

Namun semua angan-angan ini dibantah dengan mengatakan bahwa bukan mereka yang 

menjadi penentu kebenaran agama, tetapi hanya Allah sajalah yang nanti akan memastikan 

                                                           
43  Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ja’fi, Shahih al-Bukhari, ditahqiq oleh 

Mustafa Daib Elbagha, Cet. III (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz VI, h. 2661.  
44   Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzil, Cet. IV. (t.t: Dar Thayyibah 

li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1997), Juz. III, h. 83 
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siapa yang berada pada kebenaran. Pada ayat yang lain dikatakan bahwa hanya orang-orang 

yang aslama wajhahu (ikhlas dan tunduk kepada) Allah sajalah yang akan mendapat 

keberuntungan di hari akhirat kelak.45    

Sikap seperti ini tentunya berawal dari tidak maunya menerima perbedaan, bahkan ada 

kesan penentangan terhadap berbagai perbedaan yang ada. Al-Quran tidak menyukai orang-

orang yang menolak keberagaman. Sebagaimana  QS. Yunus/10 : 99 :  

“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 ?”  
 

Demikian pula bila dilihat pada Al-Quran (QS. Al-Maidah/5 : 48; 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan 

batu ujianterhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, 

Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-

Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah 

kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu”. 
 

Dan QS. Hud/  : 118; 

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi 

mereka senantiasa berselisih pendapat”. 
 

Beragama yang baik yang digambarkan oleh Al-Quran adalah beragama yang hanif 

dan Samhah, artinya menjaga nilai kesucian agama, bersifat toleran. Dalam hadist Rasulullah 

SAW disebutkan :  

“Maka Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya aku tidak diutus dengan keberagamaan 

(dengan cara) Yahudi dan Nasrani, akan tetapi aku diutus dengan keberagamaan yang hanif 

dan samhah”.46  
 

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman (QS. Ali Imran/3 : 19);  

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih 

orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 

karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.  
 

Al-Zamakhsyari menafsirkan al-Islam pada ayat di atas dengan al-‘adl (keadilan) dan 

al-Tawhid (monoteis).47 Dengan demikian, berdasarkan ayat, hadits dan penjelasan di atas, 

                                                           
45   al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzil, Juz. I, h. 137 
46 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Cet. II (t.t : Muassasah al-Risalah, 1999), Juz 

XXXVI, h. 624. Meskipun sanad hadits ini dha’if, sebagaimana halnya menurut Syu’aib al-Arnaut, akan tetapi 

hadits ini sejalan dengan QS. Ali Imran/3 : 19).  
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maka sesungguhnya ciri keberagamaan yang digambarkan oleh Al-Quran adalah beragama 

dengan senantiasa menampilkan agama yang menghargai perbedaan, hanif, samhah, serta 

menegakkan keadilan dan senantiasa dalam ketawhidan yang sama. 

 

2) Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk mengabsahkan tindakan 

“radikalisme agama” 

Ada di antara penganut agama Islam yang menggunakan beberapa potong ayat Al-

Quran untuk melegitimasi aksi kekerasan yang dilakukannya. Fenomena ini dinamakan 

dengan “kekerasan atas nama agama”. Di antara ayat yang sering dikutip dalam konteks ini48 

adalah;  

QS. Al-Taubah/9 : 5 ; “...Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu 

jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat 

pengintaian...” , QS. Al-Taubah/9 : 29 : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar 

(agama Allah)...”, dan QS. Al-Taubah/9 : 36 : “...dan perangilah kaum musyrikin itu 

semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya 

Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” 
 

Menurut penganut radikalisme (atau lebih tepat disebut Islam garis keras), ayat-ayat di 

atas digolongkan kepada ayat al-saif (ayat pedang), karena memberikan legitimasi bagi 

dilakukannya “jihad fi sabilillah” kepada kaum kafir dan musyrik secara keseluruhan.49 

Mereka sebenarnya juga mengakui adanya tahapan-tahapan jihad (dalam arti perang), agar 

ayat ini dapat dipergunakan sepenuhnya sebagai dalil legitimasi. Tahapan pertama, yaitu 

menahan diri berperang dan bersabar, kedua, diizinkan untuk berperang, tapi belum ada 

kewajiban berperang, ketiga, baru diperintahkan berperang, tetapi secara terbatas yaitu 

terhadap kaum kafir yang memerangi umat Islam saja, dan keempat, boleh memerangi orang 

kafir dan orang musyrik.50 Ayat-ayat yang disebutkan di atas, menurut pemahaman ini, berada 

pada tahapan keempat, yaitu kewajiban memerangi seluruh orang kafir dan musyrik di 

manapun dan kapanpun. 

Beberapa tafsir terhadap ayat-ayat yang dikemukakan di atas, antara lain;  Al-taubah 

ayat 5 sesungguhnya hanya berlaku bagi orang-orang musyrik yang telah melakukan 

pelanggaran perjanjian damai dengan umat Islam. sebagaimana dijelaskan pada ayat 

                                                                                                                                                                                     
47 Abu al-Qasim Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa al-‘Uyun 

Aqawil fi Wujuh al-Takwil, ditahqiq oleh ‘Abd al-Razzaq al-Mahdi (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 

t.th), Juz I, h. 373 
48 Lihat Imam Samudera, Aku Melawan Teroris (Solo: Jazeera, 2004), h. 125, 126-128  
49 Imam Samudera, Aku Melawan Teroris, h. 123, 134. 
50 Lihat Ahmad Yani Anshori, “Konsep Jihad Imam Samudera Versus Nasir Abbas” dalam Jurnal Asy-

Syir’ah, Vol. 43 Edisi Khusus, 2009, h. 224  
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sebelumnya (ayat 4). Dalam Islam apabila perjanjian damai telah dilanggar, dengan 

sendirinya konsekwensi yang pada awalnya ada pada jaminan tersebut seperti stabilitas 

keamanan dan perlindungan jiwa akan hilang, sehingga peperangan boleh dilakukan, dengan 

tetap mengacu kepada kemungkinan untuk kembali melanjutkan perdamaian dan apabila 

mereka meminta perlindungan, maka harus diberi perlindungan, tidak diperangi lagi (ayat 

6).51 

Surah Al-Taubah ayat 29, sesungguhnya tidak menyuruh memerangi orang ahl al-

Kitab (Yahudi dan Nasrani) secara mutlak. Akan tetapi, ada persyaratan pemberian jizyah 

(semacam pajak jaminan bagi kemanan) yang menjadi tanggung jawab mereka, menjadi 

sebab terhentinya upaya untuk melakukan peperangan. Hal ini disebabkan karena pemberian 

jizyah dari pihak ahl al-Kitab merupakan bukti loyalitas kepada umat Islam yang telah 

bersedia memberikan jaminan keamanan bagi mereka di negeri yang dikuasai (atau dalam 

kekuasaan) umat Islam.52 Dengan kata lain, peperangan hanya berlaku bagi ahl al-Kitab yang 

tidak lagi mau menunaikan kewajiban tersebut. 

Surah Al-Taubah ayat 36, maksudnya bukan hanya memberi batasan waktu 

diizinkannya untuk melakukan perlawanan, tetapi yang lebih penting adalah peperangan yang 

dilakukan adalah bersifat defensive (mempertahankan diri), dalam kondisi ini, tiada jalan lain 

kecuali juga melakukan perlawanan. Ayat ini juga merupakan bagian dari upaya untuk 

membangkitkan semangat perlawanan, karena tiada yang dibutuhkan saat itu kecuali 

semangat bertahan. Bahkan ayat ini menegaskan harus dituntut proporsional, wa qatilhum bi 

nadzr ma yaf’alun (memerangi mereka sebatas apa yang telah mereka lakukan).53     

Islam sebagai ajaran universal dalam kenyataan hidup pemeluknya menunjukkan 

ekspresi dan aktualisasi yang beragam, sehingga muncul fenomena “islam” (nakirah/ 

indefinite) versus “al-Islam” (ma’rifah/ definite). Islam yang diwahyukan Tuhan memang satu 

tetapi terdapat banyak penafsiran tentangnya.54 Teks al-Qur’an sebagai inti agama Islam yang 

diyakini bersumber dari Tuhan, ketika memasuki kehidupan sosial manusia berubah menjadi 

teks yang terbentang secara historis untuk ditafsirkan dan disalahtafsirkan.55 Inti Islam 

kerapkali mendapatkan tambahan doktrin, aturan-aturan, dan perilaku-perilaku yang 

bersumber dari tradisi dan kadar kemampuan berpikir manusia pembacanya.  

 Salah satu produk pemahaman terhadap teks inti Islam (al-Qur’an) adalah 

                                                           
51 Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Kasir al-Qarsy al-Dimasyq, Tafsir al-Quran al-‘Azhim, ditahqiq 

oleh Sami bin Muhammad Salamah (t.t : Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999) Juz IV, h. 112 
52 Lihat al-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Takwil al-Quran, Juz IV, h. 198  
53 Lihat Ib Kasir, Tafsir Al-Quran al-‘Azhim, Juz IV, h. 149 
54 Haedar  Nashir, Islam Syariat, (Bandung: Mizan, 2013), h. 51 
55 Mustafa Akyol, Islam tanpa Ekstrimisme, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014), h. 8 
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fundamentalisme dan radikalisme. Pada tataran global, radikalisme muncul di kalangan umat 

Islam akibat hantaman sejarah yang secara bertubi-tubi menempatkan sebagian muslim dalam 

posisi kesal tetapi tidak berdaya. Kondisi bangsa Arab yang terpecah-belah dan menjadi 

permainan negara-negara besar, kultur politik yang menindas, serta keterpurukan ekonomi 

makin menyuburkan radikalisme Islam.56 

Secara sosologis, radikalisme agama merupakan salah satu reaksi umat beragama 

dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Isu modernisasi dan glo balisasi menjadi 

perdebatan di tengah-tengah umat beragama umumnya dan di tengah-tengah umat Islam 

khususnya, karena modernisasi memiliki karakteristik yang dianggap berseberangan dengan 

nilai-nilai Islam. Karakteristik modernisasi dianggap menghancurkan sendi-sendi keyakinan 

beragama karena: 1) Sikap reaksioner terhadap agama yang dianggap sebagai sumber 

keterbelakangan dan takhayul, 2) Rasionalisme sebagai basis tatanan moral obyektif, 3) 

Memposisikan agama sebagai produk sosio-historis, 4) Menghendaki suasana keberagamaan 

yang dialogis dan tidak indoktriner, 5) Mengedepankan kebebasan dan keterbukaan dalam 

memahami wacana keagamaan (Free and open discourse), 6) Memunculkan paham 

sekularisme yang kontraproduktif terhadap pemahaman keagamaan mainstream, 7) 

Memunculkan nilai-nilai kebenaran baru yang dianggap bertolak belakang dengan kebenaran 

agama, dan 8) Pengakuan terhadap adanya kebenaran yang tidak tunggal.  

Menurut Syafi’i Ma’arif dalam pengantar tulisan Haedar Nasher, bangkitnya gerakan-

gerakan Islam yang mengusung visi revivalisme, fundamentalisme, bahkan radikalisme 

dewasa ini dikondisikan oleh  ketidakhadiran kelompok-kelompok Islam mainstream dalam 

kontestasi Islam sebagai ideologi vis avis  modernisme dan westernisasi. Kelompok 

mainsstream dianggap gagal menegaskan identitas, posisi, dan orientasi perjuangannya di 

tengah kuatnya intervensi global, liberalisme, dan sekularisme.57 

 Nashir menengarai bahwa di samping faktor ketidakadilan struktural yang kompleks, 

latar belakang pemahaman doktrin (belief system) menjadi akar reproduksi gerakan-gerakan 

radikal. Keyakinan terhadap kredo Islam adalah solusi dan paham integralisme Islam, 

keyakinan akan autentisitas dan kesempurnaan ajaran Islam dengan tetap mengacu pada 

preseden historis generasi awal Islam (Salaf as-Shalih) merupakan basis ideologis 

fundamentalisme,  dan radikalisme.58 

 Posisi umat Islam yang masih berada dalam buritan peradaban, ketidakmampuan 

                                                           
56 Muhammad Haniff Hassan, Pray to Kill, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. xvi  
57 Haedar  Nashir, Islam Syariat, (Bandung: Mizan, 2013), h. 15 

 58 Haedar Nashir, Islam Syariat, h. 17 
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membaca ulang al-Qur’an dalam konteks yang baru, dan semakin kuatnya hegemoni dan daya 

represivitas dunia barat terhadap masyarakat muslim akan paralel dengan semakin 

menguatnya radikalisme dan fundamentalisme.59 Bahkan tidak jarang radikalisme agama 

menjadi pendorong bagi segelintir umat Islam untuk mengambil jalan pintas, dan membajak 

pemahaman agama untuk menjustifikasi tindakan dan perilaku agresif. 

 Pemahaman Agama Islam radikal juga merupakan bahaya laten bagi stabilitas dan 

kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebangkitan radikalisme Islam di 

Indonesia ditengarai dengan munculnya gerakan Islam syariat yang memperjuangkan 

formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut nashir, gerakan 

Islam syariat di Indonesia diawali dengan upaya memasukkan kembali piagam Jakarta dalam 

amandemen UUD 45, tuntutan penerapan UU syariat, hingga wacana penegakan khilafah 

Islamiyah.60 

Generasi muda adalah aset berharga sebagai generasi penerus bangsa. Menyadari 

tentang posisi strategis kaum muda dalam menentukan arah dan pproyeksi bangsa dan negara 

pada masa depan, kelompok radikal seringkali menjadikan generasi muda sebagai  target 

utama. Data yang dilansir oleh Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), korban 

NII Al-Zaitun misalnya, menunjukkan bahwa jumlah pengikut dan asset dana yang dimiliki 

oleh gerakan NII semakin bertambah dari tahun ke tahun.61 Yang patut diprihatinkan adalah 

mulai maraknya perekrutan anggota NII melalui kampus-kampus PTU. Joko Santoso, mantan 

rektor ITB pernah menyebutkan bahwa pada tahun 2008-2009 lebih dari 10% mahasiswa ITB 

Drop Out (DO) karena mereka menjadi korban gerakan NII.62 Fakta lain yang memperkuat 

asumsi di atas adalah data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku terorisme dalam 

bentuk peledakan dan bom bunuh diri di Indonesia adalah mereka yang masih muda. Para 

pelaku bom di Indonesia berumur antara 23-27 tahun.63  

Sebagaimana diketahui, maraknya kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah dan 

perguruan tinggi umum, di samping menggembirakan tetapi juga patut diwaspadai. 

Kewaspadaan tersebut terkait dengan masuknya radikalisme agama melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan di sekolah/ kampus. Ditakutkan, apabila kementrian pendidikan dan kebudayaan 

dan kementrian riset dan pendidikan tinggi tidak memiliki arahan yang jelas dalam upaya 

                                                           
59 Muhammad Haniff Hassan, Pray to Kill,h. xviii 

 60  Haedar Nashir, Islam Syariat, h. 55 
61 Kontras, NII Masuk Kampus, (Jakarta: Kontras, 2011), h.5 
62 Joko Santoso, “Pidato pada Pertemuan Ormas Islam dan Tokoh Nasional di Kantor PBNU” 

September 2009 
63  Tim Penulis, Diary Perdamaian: Mengenal, Mewaspadai, dan Mencegah Terorisme di Kalangan 

Generasi Muda, h. 55 
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pembinaan organisasi keagamaan di sekolah dan kampus-kampus umum, akan muncul 

generasi-generasi intelektual muslim yang pandai dalam sains tetapi tidak cerdas dalam 

beragama.  

 Sejalan dengan itu, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi 

Umum (PTU) sering disoroti sebagai biang munculnya fundamentalisme agama. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa sejak awal tahun 90 an kampus-kampus umum merupakan lahan subur 

aktivitas Islam sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru (ORBA). Bersamaan dengan 

era reformasi, ketika bangsa kita mengalami euphoria demokrasi maka makin maraklah 

kegiatan keislaman di kampus-kampus umum terutama dengan masuknya gerakan Islam 

transnasional seperi Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Salafi, dan sebagainya. Kehadiran 

gerakan Islam revivalis tersebut nampaknya makin menyuburkan pemahaman Islam 

fundamentalis yang cenderung intoleran.  

 Alih-alih membendung orientasi radikal dan intoleran di PTU, PAI seringkali dituding 

ikut menyuburkan pemahaman seperti itu. Seandainya PAI tidak segaris dan seorientasi 

dengan gerakan-gerakan revivalis di atas, PAI masih belum diformulasikan untuk meng-

counter gagasan-gagasan fundamentalisme dan revivalisme tersebut. PAI masih gagap dalam 

memberikan wacana-wacana yang memadai tentang konsep-konsep tentang toleransi dan 

pluralisme.  

 Nampaknya kita perlu mengkaji ulang proses pembelajaran PAI, agar lebih mengacu 

pada upaya untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

lebih damai dan humanis. Atas dasar itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang formulasi 

Pendidikan Agama Islam  agar dapat mengantisipasi berkembangnya radikalisme agama. 

 Syafii Ma’arif dalam pendahuluan tulisan Haedar Nashir mengatakan bahwa 

bangkitnya gerakan revivalis, fundamentalis, dan radikal dikondisikan dari ketidakhadiran 

kelompok-kelompok Islam mainstream dalam kontestasi Islam sebagai ideologi vis a vis 

modernisme dan westernisasi. Gerakan Islam mainstream gagal  menegaskan identitas, posisi, 

dan orientasi perjuangannya di tengah kuatnya intervensi politik global, liberalisme, dan 

sekularisme.64 Sedangkan A’la menulis bahwa ideologi radikal lahir dari amalgamasi 

beragam persoalan pelik yang dihadapi manusia kontemporer. Permasalahan diawali dengan 

globalisasi yang sarat dengan ketidakadilan hingga politisasi agama. 65 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa radikalisme agama muncul sebagai bentuk 

keberagamaan yang “sakit” akibat respon negatif umat beragama terhadap modernisasi 

                                                           
64 Ahmad Syafii Maarif, Pengantar dalam Haedar Nashir, Islam Syariat, h. 15 
65 Abd A’la, Jahiliyah Kotemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan, h.  viii 
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dengan berbagai perniknya. Radikalisme juga muncul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap 

keberagamaan mainstream yang dianggap tidak responsif terhadap problematika global yang 

dianggap memarginalkan kaum beragama. Radikalisme merupakan respon teologis dan 

ideologis dari kaum beragama yang sakit terhadap modernisasi dan globalisasi. 

D. Pendidikan Agama Islam (PAI) Menghadapi Tantangan Radikalisme di PTU 

 Menurut Abd A’la, penyelesaian masalah radikalisme harus dilakukan secara tuntas 

dan sistematis. Upaya tuntas dan sistematis untuk menghadapi radikalisme perlu diawali 

dengan upaya untuk memberantas ide dan pemikiran yang ada di baliknya.66 Seiring dengan 

itu, Arkoun menawarkan deideologisasi agama untuk mengantisipasi radikalisme. Tawaran 

kedua adalah desakralisasi lembaga agama, sistem hukum, dan sistem politik yang sering 

dimanipulasi dalam bentuk teokrasi. 

 Upaya untuk mencegah dan memberantas pemahaman dan ekspresi beragama yang 

radikal dapat dilakukan dengan program-program berikut :67 

No Upaya Uraian 

1 Pendidikan dan 

Pembinaan 

Pencegahan dan pemberantasan paham radikal dilakukan 

melalui pendidikan agama Islam yang terbuka, komprehensip, 

kontekstual historik, pendekatan antroposentris, dan 

pembelajaran yang dialogis  

2 Dakwah Dakwah Islam yang tidak ideologis dan politis, 

mengedepankan dialog dan keterbukaan, menghargai budaya 

dan kearifan lokal, dan mengarusutamakan moderatisme 

Islam. Di kalangan Islam perlu digelorakan semangat Islam 

rahmatan lil alamin. 

3 Politik Ketegasan pemerintah dan DPR dalam menghadapi tindakan 

kekerasan dan anarkisme dengan cara: keseimbangan antara 

kebebasan dan kepentingan untuk meindungi keamanan 

bangsa dan negara, dukungan politik bagi aparat keamanan 

untuk melakukan tindakan terhadap aksi radikal. Di samping 

itu perlu dibangkitkan kesadaran para pemimpin bangsa, 

pemerintah, pimpinan keagamaan yang moderat tentang 

adanya ancaman radikalisme, lalu diikuti sinergi antara 

mereka dengan aparat penegak hukum untuk merespon 

radikalisme. 

4 Hukum Dilakukan dengan: 1)  memperkuat kerangka hukum seperti 

kriminalisasi terhadap propaganda yang mengarah pada 

kebencian dan permusuhan, dan kriminalisasi terhadap yang 

                                                           
66 Abd A’la, Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan,  h. viii 
67 Data dan Tabel ini disampaikan oleh Dr. Andy Hadiyanto, MA dalam “Pendidikan Agama Islam 

Menghadapi Tantangan Radikalisme” pada “Focus Group Discussion” Strategi Perkuliahan, Pembelajaran, 
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dan uraian penulis tentang Pendidikan Agama Islam berbasis toleransi, serta uraian pimpinan BNPT Ansyaad 

Mbai tentang upaya deradikalisasi 
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melakukan pelatihan militer, 2) tegakkan UU 

kewarganegaraan, dengan mencabut kewarganegaan orang 

yang mengangkat sumpah dan janji setia pada negara asing, 3) 

perketat keimigrasian untuk mengawasi keluar masuk jaringan 

teroris, dan 4) tegakkan hukum pidana tentang setiap kegiatan 

konspirasi, dan upaya makar terhadap negara. 

 

Secara filosofis PAI memiliki visi holistik-eklektis yang  memadukan secara serasi 

pandangan idealisme, perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme 

dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiopolitik dan kultural Pendidikan Agama memiliki 

misi mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni bangsa yang memiliki kecerdasan beragama 

(religius intelligence).  Kecerdasan ini merupakan  prasyarat untuk membangun keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia.  

Bertolak dari visi tersebut, maka PAI mengemban misi multidimensional, yakni:  

a. Mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaan mahasiswa  sebagai misi 

psikopedagogis;  

b. Menyiapkan  mahasiswa untuk hidup dan berkehidupan pribadi, anggota keluarga, anggota 

masyarakat, dan sebagai warga  negara yang religius sebagai misi psikososial;  

c. Membangun budaya beragama sebagai salah satu determinan kehidupan yang damai, 

sejahtera, dan rukun sebagai misi sosiokultural;  

d. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan (research and/or development) untuk 

membangun pendidikan agama sebagai sistem pengetahuan terpadu (integrated knowledge 

system/synthetic discipline) baik yang dikembangkan oleh perseorangan maupun oleh  

komunitas/lembaga akademik melalui program magister dan doktor Pendidikan Agama 

Islam. 

Untuk  itu PAI secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural dirancang, 

dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangkan kecerdasan beragama yang 

secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan agama, perwujudan sikap 

beragama,  penampilan keterampilan melaksanakan ajaran agama, pemilikan komitmen 

terhadap agamanya, pemilikan keteguhan iman dan takwa,  dan penampilan kecakapan 

beragama, yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi pribadi yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Keseluruhan kemampuan itu merupakan 

pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi aktif hidup 

beragama yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab sebagai seorang muslim dan 

warga negara yang baik.  
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Visi dan misi PAI PTU di atas seringkali dihadapkan pada tantangan menguatnya 

fundamentalisme dan ideologisasi Islam, yang diduga sebagai biang berkembangnya 

radikalisme. Agar PAI dapat menjadi penangkal radikalisme, maka materi pembelajaran harus 

diformulasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan hal-hal berikut68: 

1. Pembebasan dari pola budaya Timur Tengah 

Islam tidak identik dengan Arab, ia adalah ajaran yang mengglobal dan menzaman 

dengan ekspresi lokal temporal. Menjadi Islam bukan berarti mengambil ekspresi 

keberagamaan khas Arab tanpa memperhatikan konteks pembacaannya saat ini. Islam yang 

dieskpresikan dengan artikulasi Arab seringkali menampakkan wajah Islam yang garang dan 

galak.69 Kondisi alam yang keras dan monoton seringkali muncul dalam ekspresi beragama 

Muslim Arab yang kaku, rigid, dan keras. Islam yang diartikulasikan dalam pemikiran 

Arabpun cenderung memperkuat primordialisme kelompok dan eksklusifisme. 

Perkembangan Islam transnasional di Indonesia, nyata-nyata memberikan sumbangan 

terhadap mengentalnya fundamentalisme dan radikalisme agama. Upaya meng-caunter 

menguatnya fundamentalisme dapat diawali dengan memberikan penyadaran untuk dapat 

membedakan antara substansi ajaran Islam yang mengglobal dan menzaman (sholih likulli 

zaman wa makan) dan ekspresi keberagamaan yang lokal dan temporal. 

2. Pengembangan dimensi keruhanian (SQ) 

Pemahaman agama yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal-normatif, 

mengakibatkan munculnya ideologisasi agama dan politisasi agama. Ideologisasi agama 

hanya akan mengkerdilkan agama dalam indikator-indikator yang sifatnya simbolik dan 

formal. Dakwah Islam hanya dimaknai sebagai upaya menegakkan syari’ah atau gerakan 

politik untuk menegakkan negara Islam. 

Di sisi lain, keberagamaan yang formalistik melahirkan fenomena religiusitas yang 

tinggi namun tidak dibarengi dengan meningkatnya indikator keadaban dan keberadaban. 

Agama akhirnya hanya menjadi alat klaim identitas, namun tidak pernah menyentuh 

kesadaran pribadi dan kolektif. Oleh sebab itu, perlu transformasi pendidikan dan dakwah 

Islam yang memadukan aspek formal dengan spiritual. Ajaran Islam yang telah memanifestasi 
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dalam sejarah manusia, perlu ditansendenkan sehingga diketemukan spiritnya yang universal, 

untuk kemudian direformulasi dan diproyeksikan sesuai dengan konteksnya yang beragam.70 

3. Pengembangan jiwa kritis dan dimensi sosial 

Beragama yang bertanggung jawab dan toleran bisa dicapai melalui penguatan model 

keberagamaan yang berbasis rasio dan pemikiran kritis. Di samping mengajukan argumen 

naqly (berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis) proses pendidikan dan dakwah Islam perlu 

mengajukan argumen aqli (rasionil). Melalui rasionalitas dalam bersikap umat tidak akan 

mudah terprovokasi oleh propaganda-propaganda yang semata-mata menyedot emosi. 

4. Mengakhiri mentalitas isolatif 

Menguatnya fundamentalisme dan radikalisme disebabkan oleh adanya ketertutupan 

dan keterbatasan wacana umat. Umat yang tidak biasa berdialog dan berdiskusi akan 

cenderung memilih kekerasan dalam menyebarkan pemahaman mereka. Untuk itu, dakwah 

Islam harus disampaikan secara terbuka dan dialogis sehingga umat terbiasa dengan  

kebhinnekaan wacana dan ekspresi keagamaan. 

5. Memperluas kesadaran tanggung jawab pribadi pada Tuhan 

Umat perlu dibiasakan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hal. Melalui 

kehadiran Tuhan, maka tidak akan berkembang kultur kekerasan dalam beragama, karena 

Tuhan selalu menyapa hambanya dengan kelembutan dan kedamaian. Kesadaran tentang 

tanggung jawab pribadi pada Tuhan membuat manusia waspada dan berhati-hati dalam 

bersikap. Adanya tanggung jawab pribadi pada Tuhan akan mereduksi arogansi umat 

beragama, sehingga ia mau membuka diri dan wawasan untuk menerima perbedaan. 

6. Mengkaji ayat-ayat Polemik dalam al-Qur’an dan As-Sunnah  

Al-Qur’an dan as-Sunnah di samping mengandung ayat-ayat polemik juga 

mengandung ayat-ayat dan argumen tentang perdamaian.  Pemahaman Islam secara parsial 

yang dikembangkan oleh orientalisme dan diadopsi oleh  kelompok radikal membuat sisi 

“sangar” Islam nampak lebih mengemuka dibanding sisi “ramah”nya. Pemahaman tentang 

radikalisme menuntut pemahaman secara komprehensip terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah, 

salah satu di antaranya adalah pemahaman ayat dan hadis yang menentang radikalisme.  

 Oleh karena itu, maka pembelajaran, perkuliahan, materi dan kegiatan yang dilakukan 

dalam konteks mata kuliah PAI di PTU harus diupayakan dalam lingkaran Islam yang 

moderat, toleran, bersatu dalam perbedaan dan kebersamaan dalam kemajemukan. Karena 
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Islam itu –meminjam istilah Said Agil Siroj--,71 sebagai agama ilmu, agama intelektual, 

agama kemajuan dan agama peradaban. Demikian pula materi yang disampaikan, paling tidak 

ada empat pilar utama materi pembelajaran, yakni (1) nilai-nilai Islam (Ruh al-Din), (2) Nilai-

nilai Nasionalisme (Ruh al-Wathaniyyah), (3) Nilai-nilai Kemajemukan (Ruh al-

Ta’addudiyyah), dan Nilai-nilai Kemanusiaan (Ruh al-Insaniyyah). 

 Dosen PAI pada PTU yang dihadapkan pada persoalan “pelik” eksklusivisme dan 

radikalisme ini, hendaknya (1) mampu memposisikan dirinya sebagai “wasit” yang berdiri di 

atas semua golongan, tidak boleh memihak apalagi meng-anak emas-kan kelompok-kelompok 

tertentu, (2) merangkul anak didik yang disinyalir atau sudah teridentifikasi masuk ke dalam 

ranah eksklusivisme dan radikalisme tersebut, (3) dan terus mengajarkan nilai-nilai 

kebersamaan Islam dalam semua lingkup kehidupan, terutama di dalam kampus. 

Islam menghendaki umatnya agar menjadi pembelajar abadi (min al-mahdi ila al-

lahd). Banyak ayat dalam al-Quran yang mendorong umat agar berpikir, dengan 

menggunakan terma-terma seperti: tafakkur, aql, tadabur, nazhr, I’tibar, qira’ah, tilawah, 

dan sebagainya. Melalui aktifitas menelaah dan mengkaji umat diharapkan dapat menggali 

wacana yang luas tentang spektrum kebenaran. Dengan keinsafan tentang luasnya spektrum 

kebenaran, maka seseorang akan bersikap terbuka dan fleksibel. 

Dari kecenderungan radikalisme, baik yang ada dalam Al-Quran maupun fakta yang 

terjadi di lapangan dan di tengah-tengah masyarakat, semuanya mengarah atau berhadapan 

antara Islam di satu pihak dan non-Islam di lain pihak, maka dapat disimpulkan apabila faham 

dan sikap demikian justru diterapkan dalam konteks internal Islam seperti memberi label 

sesat, kafir dan jenis-jenis eksklusivisme dan kurang toleran lainnya terhadap perbedaan dan 

persoalan-persoalan khilafiah di dalam satu agama merupakan sesuatu yang destruktif. Islam 

mengajarkan nilai-nilai ukhuwah di tengah keberagaman, kebersamaan dalam perbedaan dan 

berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirat) menuju ridha Tuhan. 

Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dan terjadi dalam Islam, perlu 

dipahami beberapa dasar pemikiran; antara lain: 

1. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mulia (Ya’lu wala yu’la ‘alaih), Oleh 

karena itu setiap umat Islam harus bersama-sama menjunjung tinggi nilai, citra dan 

kemuliaan Islam, bukan pada anasir-anasir yang ada di dalam Islam. Nabi 

Muhammad SAW yang diutus oleh Allah menjadi rahmat sekalian alam (rahmatan 
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lil ‘alamin), bahkan beliau menyatakan justru perbedaan di tengah umat Islam 

tersebut sebagai potensi dan perekat umat (khilaf baina ummati rahmah), hal ini 

merupakan dasar bagi terbangunnya agama Islam yang mulia di alam jagad raya 

ini. Citra Islam justru akan semakin terpuruk dan diidentikkan dengan teroris, 

apabila pemikiran-pemikiran radikalis ini menjadi dominan dalam pemikiran umat 

Islam.  

2. Dewasa ini, semakin dirasakan terjadinya perpecahan, permusuhan dan kebencian 

di antara anasir-anasir pemikiran, pemahaman dan kelompok-kelompok yang 

terjadi karena perbedaan faham, mazhab dan lain-lainnya di tengah umat Islam. 

Apalagi bila melihat beberapa negara Islam, khususnya di Timur Tengah, yang 

berada pada posisi perpecahan bahkan peperangan, yang seolah-olah tanpa 

kejenuhan dan tidak berkesudahan. Kejadian seperti ini apabila ditelusuri lebih 

dalam, memungkinkan adanya kesimpulan, bahwa ada-ada kelompok-kelompok –-

kemungkinan besar—dari musuh Islam, yang dengan sengaja memecah belah 

persatuan umat Islam, antara umat sendiri yang saling benci, saling memerangi dan 

saling membunuh. Bukankah nilai-nilai ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW demikian kentalnya, bahkan Nabi mengumpamakan 

persaudaraan umat Islam itu seperti satu tubuh, yang saling merasakan satu sama 

lain, atau satu bangunan yang antara satu dengan yang lain saling menjaga dan 

menguatkan. 

3. Sesungguhnya dalam menyikapi perbedaan, umat Islam harus melihat potensi 

persatuannya, bukan potensi perbedaannya. Perbedaan-perbedaan harus diperkecil, 

sedangkan persamaan dan persatuan harus diperbesar. Masih sangat banyak 

persamaan dan tali perekat persatuan umat Islam. Syahadat kita sama, Sholat 

(terutama rakaat dan yang fardhu) kita sama, puasa kita sama, kitab suci kita sama, 

kiblat kita sama, berhaji tujuan kita sama. Semua dalil-dalil Qath’i (jelas dan pasti) 

masih sama diterapkan oleh seluruh umat Islam. Adapun perbedaan-perbedaan 

yang ada adalah persoalan-persoalan yang Zhonni (yang samar-samar), sehingga 

dapat memunculkan perbedaan pemahaman dan tafsir, yang seharusnya tidak 

dijadikan sebagai kekuatan pemecah, tetapi justru dijadikan kekuatan perekat, 

dengan saling menghormati, saling menghargai dan bersikap tasamuh antara satu 

sama lain. 

4. Sebagai warga negara Indonesia, di samping menanamkan nilai-nilai seperti di atas, 

masih ada satu kekuatan perekat yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa 
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dan bernegara, sebagai warga negara, maka nilai-nilai nasionalisme, kecintaan 

terhadap tanah air, merupakan nilai perekat yang sangat penting. Pilar-pilar 

persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga negara yang telah terbukti dapat 

mewujudkan kebersamaan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika), harusnya 

terus terpelihara, agar Indonesia tidak dapat dipecah belah, tidak dapat dijadikan 

“lahan” peperangan, sebagaimana beberapa negara Islam lainnya. Prinsipnya 

adalah dengan menjaga keutuhan negara Indonesia, sesungguhnya menjaga 

kebersamaan dan kedamaian umat di dalamnya, jika Indonesia sebagai negara tidak 

dapat dipertahankan, maka  kebersamaan dan kedamaian umat di dalamnya akan 

sangat terancam, dan bisa menjadi bahaya besar bagi bangsa Indonesia.  
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DOSEN PAI  

DALAM MENANGKAL EKSKLUSIVISME DAN RADIKALISME 
 

Dalam rangka mencairkan eksklusivisme, fundamentalisme dan radikalisme agama perlu 

dilakukan perombakan pola pikir keagamaan (akidah) yang lebih terbuka dan toleran. Pemahaman 

agama yang terbuka dan toleran dapat dicapai melalui metode pembelajaran agama yang 

berkarakteristik:  

1. Anthroposentris : Humanis  

Pendidikan Agama harus memperhatikan keanekaragaman sosial dan budaya. Pemahaman 

terhadap keanekaragaman sosial budaya menuntut pemahaman bahwa wahyu Tuhan diturunkan 

dengan mengandung pesan universal namun disampaikan dengan ekspresi lokal. Pesan universal 

tersebut dapat diekspresikan dalam ekspresi yang spektrumnya luas, sesuai dengan dinamika 

kehidupan sosial budaya umat manusia.  

Keberagamaan yang antroposentris menyandarkan pada keyakinan bahwa yang mutlak dan 

esa hanya Allah, dan selain Tuhan selalu beragam dan relatif. Keanekaragamaan ekspresi keagamaan 

sebagai manifestasi pancaran kebenaran Tuhan dalam keberbagaian (seperti pantulan cermin dari 

berbagai sudut). 

2. Rasionil : Obyektif  

Pendidikan Agama harus mampu menjelaskan doktrin-doktrin agama secara logis sesuai 

dengan kadar kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran Agama diharapkan juga menggunakan 

berbagai pendekatan ilmu-ilmu modern. Proses pembelajaranpun diharapkan dapat menyampaikan 

data dan fakta terkait dengan ekspresi keagamaan secara obyektif tanpa tendensi dan prejudice. 

3. Dialogis : Dialektik  

Pendidikan Agama harus membiasakan siswa untuk mendialogkan dan mengkomunikasikan 

perbedaan keyakinan dan pemahaman agama, dan mendiskusikan dan mendialogkan berbagai corak 

pemahaman secara obyektif tanpa pemihakan. Di samping itu pembelajaran agama dilakukan dengan 

membandingkan berbagai model pemahaman dan keyakinan secara analitis dan obyektif. 

4. Transformatif : Transendentif  

Pendidikan Agama harus mampu menanamkan nilai-nilai ketuhanan universal dalam konteks 

yang berbeda-beda, dan menekankan pada pembentukan karakter. Sejalan dengan itu, Pendidikan 

agama harus dapat menyuburkan spiritualitas. Pembelajaran agama yang transformatif menuntut 

pemahaman tentang prinsip distingsi intensional instrumental dalam pembacaan al-Qur’an. 

5. Historis  

Pendidikan Agama diharapkan mampu memilah ajaran-ajaran agama yang sakral dan profan, 

memahamkan teks-teks agama sebagai produk dan produser budaya. Pendidikan Agama juga 
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dihapakan dapat menempatkan keragaman pemahaman dan keyakinan agama dalam konteks psiko-

sosio historisnya masing-masing. 

Radikalisme adalah pemahaman agama yang ekstrim, eksklusif, dan mengklaim sebagai 

kebenaran satu-satunya. Pemahaman radikal ini seringkali dibarengi dengan tindakan-tindakan anarkis 

yang merugikan, memaksakan kehendak, bahkan terkadang menjustifikasi tindakan-tindakan teror. 

Radikalisme Islam adalah bentuk ekstrim dari Islam fundamentalis, politis, revivalis, dan ideologis.  

Islam menghendaki umatnya agar menjadi pembelajar abadi (min al-mahdi ila al-lahd). 

Banyak ayat dalam al-Qur’an yang mendorong umat agar berpikir, dengan menggunakan terma-terma 

seperti: tafakkur, aql, tadabur, nazhr, I’tibar, qira’ah, tilawah, dan sebagainya. Melalui aktifitas 

menelaah dan mengkaji umat diharapkan dapat menggali wacana yang luas tentang spektrum 

kebenaran. Dengan keinsafan tentang luasnya spektrum kebenaran, maka seseorang akan bersikap 

terbuka dan fleksibel. 

Bertolak dari hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan beberapa hal, antara lain; (i), 

bagi Pengurus Lembaga Dakwah/Aktivis Masjid/Aktivis Islam Kampus: hendaknya melakukan kajian 

dan evaluasi diri dan reformulasi basis ontologis, aksiologis, dan aksiologis gerakan dakwah, agar 

menjauhkan diri dari kooptasi pemikiran yang eksklusivisisme, fundamentalisme dan radikalisme, (ii),  

bagi Pimpinan perguruan Tinggi Umum hendaknya dapat melakukan pengembangan model 

pembinaan kehidupan beragama, dalam upaya untuk mencairkan eksklusivisme, fundamentalisme dan 

radikalisme di kampus, dan memperhatikan perkembangan kehidupan keagamaan mahasiswa di 

kampus, karena dengan pelaksanaan otonomi kampus, maka pimpinan perguruan tinggi umum 

memiliki peran dan harusnya perhatian yang besar pula dalam mengembangkan kehidupan religiusitas 

kampus yang moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, dan (iii), bagi pemerintah atau 

pemangku kepentingan khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian riset, 

teknologi dan perguruan tinggi (ristekdikti), dapat menindaklanjuti temuan-temuan dan berbagai 

kecenderungan akhir-akhir ini dengan pengembangan program pembinaan kehidupan beragama di 

kampus-kampus negeri dan swasta, sehingga tercipta pemahaman Islam yang moderat dan compatible 

dengan nilai-nilai keindonesiaan. 

 Secara khusus, kepada para dosen PAI di seluruh PTU baik negeri maupun swasta di 

seluruh Indonesia, sebagai garda terdepan pembinaan keagamaan di kampus, khususnya 

perkuliahan mata kuliah pendidikan agama di kampus. Di antara temuan dan hasil diskusi 

yang didapat melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan dalam rangka 

pembahasan hasil temuan penelitian ini di LP2M Universitas Jambi tanggal 3 Juni 2016, 

dapat disimpulkan kepada beberapa point penting.  

 Sebagai seorang dosen PAI, di samping harus memiliki standar kompetensi dan 

keahlian, khususnya dalam proses belajar mengajar, juga diharapkan mampu berdiri ai atas 

semua golongan, mengingat mahasiswa yang dihadapi, meskipun semuanya beragama Islam, 
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namun memiliki latar belakang pemahaman, pemikiran, adat istiadat, organisasi, mazhab dan 

kecenderungan yang berbeda, sehingga dosen PAI menjadi agent of diversity menuju unity in 

diversity, dengan tetap menjaga suasana kebhinnekaan, yang menjadi ciri khas bangsa 

Indonesia. Karena meskipun semua pasti sepakat bahwa agama Islam adalah satu, tetapi –

kecuali persoalan-persoalan dasar keislaman yang bersifat Qoth’i—terjadi persoalan-

persoalan yang khilafiah pada cabang-cabang yang bersifat Zhonni.  

A. Strategi Perkuliahan Dan Pembelajaran 

 Dalam perkuliahan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dosen PAI 

agar suasana kemajemukan senantiasa terjaga, dan terhindar dari eksklusivisme, 

fundamentalisme dan radikalisme; 

1. Merencanakan strategi pembelajaran yang akan dijalankan dengan mengedepankan 

nilai-nilai keagamaan yang inklusif, moderat, terbuka, membawa nilai-nilai 

kebersamaan. 

2. Mengawali setiap perkuliahan dengan penyampaian tujuan materi dan memberi 

gambaran pentingnya materi, termasuk kemungkinan perbedaan yang ada dan terjadi 

di tengah-tengah masyarakat. 

3. Memberikan ruang pertanyaan kepada mahasiswa mengenai persoalan-persoalan yang 

ada di sekitar dan di tengah-tengah masyarakat. 

4. Tidak menonjolkan satu aliran atau faham tertentu dan menyalahkan aliran atau faham 

yang lain. 

5. Menghubungkan pendidikan agama dengan persoalan sosial dan akhlak serta 

kehidupan umat Islam secara umum, tidak hanya persoalan akidah dan ibadah saja. 

6. Bersifat pengembangan dan spirit untuk memperbaiki diri, baik secara akidah, ibadah, 

maupun akhlak. Karena pendidikan agama sesungguhnya tidak berkompeten untuk 

melahirkan kiyai, ustaz atau ulama, tetapi bagaimana mahasiswa memiliki kesadaran 

untuk mengamalkan agama dengan baik dan kaffah. 

7. Sebagaimana mata kuliah yang lain, mata kuliah pendidikan agama harusnya dapat 

menjadi tolok akur mahasiswa dalam berpikir, beribadah dan berakhlak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

8. Dosen tidak boleh dan harusnya tidak berkeinginan untuk menjadikan mahasiswa 

sama dengan dirinya dalam hal faham, mazhab ataupun organisasi. Seperti seorang 

dosen yang bermazhab syafi’i, tidak etis apabila mewajibkan mahasiswa yang tidak 

berqunut untuk mengikutinya berqunut. Demikian pula sebaliknya, jika sebagai dosen 
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yang tidak berqunut, tidak etis untuk melarang mahasiswa yang berqunut untuk 

mengamalkan keyakinannya. 

9. Apalagi apabila ada dosen PAI yang dengan bersemangatnya menyampaikan ajaran 

agama yang eksklusif atau cenderung radikal, yang menyalahkan, membid’ahkan, atau 

menyatakan sesat pemahaman, selai dari pemahamannya, maka hal seperti tersebut di 

samping dapat merusak tatanan kehidupan keagamaan di kampus, membuat gelisah 

mahasiswa dan tentu saja menjadikan mahasiswa jadi tidak simpatik. 

10. Memberikan tugas kepada mahasiswa dengan standar dan penerapan nilai-nilai 

kebersamaan, rasional dan lebih banyak berdiskusi dan memberi motivasi untuk 

menjadi yang terbaik dalam kehidupan keagamaannya. 

11. Memberikan pembelajaran secara praktis, tidak hanya teoritis, yang tetap menjaga 

perbedaan kultur mahasiswa, baik berdasarkan orang tua masing-masing, berdasarkan 

kultur masyarakat daerahnya maupun keyakinan mazhabnya, dan lain-lain, kecuali 

apabila apa yang dipahami oleh mahasiswa sudah jelas-jelas menyalahai ajaran agama. 

12. Dosen PAI hendaknya mampu menjadi tualadan yang baik, tidak kaku dan melakukan 

pendekatan secara emosional serta berbaur dengan mahasiswa secara psikologis. 

13. Apabila ditemui ada mahasiswa yang memiliki pemikiran radikal, cenderung kepada 

radikal atau memang sudah termasuk dalam bagian dan organisasi Islam radikal, maka 

hendaknya melakukan pendekatan yang dapat mengubah paradigma berpikirnya, 

bukan malah menjauhi, lakukan dialog dan tunjukkan nilai-nilai ketauladanan dalam 

sejarah Islam sebagaimana pada masa rasulullah SAW, sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in 

dan para ulama.  

B. Strategi Kegiatan Kampus 

 Dalam kegiatan kampus, maka ada beberapa point penting yang harus diperhatikan 

oleh semua pihak, baik pimpinan perguruan tinggi maupun terutama juga oleh dosen PAI 

sendiri, di antaranya; 

1. Upaya untuk menangkal eksklusivisme dan radikalisme, harus dimulai sejak 

mahasiswa memulai langkahnya memasuki kampus, saat menjadi mahasiswa baru. 

Maka sejak dari kegiatan pengenalan kehidupan kampus, baik pimpinan perguruan 

tinggi maupun kepantiaan yang ditunjuk, harus memiliki komitmen yang tinggi dan 

jelas untuk membangun kehidupan keagamaan yang moderat dan menjaga 

kebersamaan dalam perbedaan. 

2. Dapat melakukan pembauran dalam berbagai aktivitas dan keorganisasian mahasiswa, 

memasukkan perwakilan unsur-unsur keagamaan (Islam) yang ada, baik dalam 
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keorganisasian, kepanitiaan maupun kegiatan kemahasiswaan, sehingga tidak menjadi 

tirani mayoritas, justru bisa mewujudkan kebersamaan dalam berbagai perbedaan yang 

ada. 

3. Memperhatikan dan mengkoordinir semua kegiatan mahasiswa, agar jangan sampai 

terjadi kegiatan yang dilakukan berubah tujuan dan pelaksanaan, seperti perploncoan 

atau dibawa kepada ideologi atau kajian tertentu, apalagi jika di bawa keluar dari area 

Universitas atau perguruan tinggi. 

4. Bagaimana menciptakan atmosfir religius dalam kehidupan kampus, memperbanyak 

dialog-dialog, kajian-kajian atau taushiyah-taushiyah secara bersama, sehingga dapat 

membawa pemahaman terhadap pemahaman keagamaan secara menyeluruh dan 

komprehensif. 

5. Menghidupkan masjid-masjid kampus menjadi pusat pengembangan pendidikan 

agama Islam, dengan mengedepankan kebersamaan dalam kehidupan khilafiah. 

Pemberdayaan masjid sebagai pusat studi keislaman, sehingga masjid-masjid kampus 

menjadi pusat pengembangan keagamaan kampus yang inklusif, moderat dan toleran. 

6. Menghidupkan hari-hari besar Islam sebagai wadah syi’ar keagamaan kampus 

sekaligus ajang silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah, seperti Maulid Nabi, Isra’ 

Mi’raj, Tahun Baru Islam maupun pengajian-pengajian dan zikir bersama seperti 

pembacaan Yasin dan tahlil. 

7. Hendaknya dikembangkan agar sholat zhuhur tidak ada jadwal perkuliahan, dan baik 

dosen maupun mahasiswa diarahkan untuk bersama-sama melaksanakan sholat 

berjama’ah di masjid. Akan sangat efektif apabila didahului oleh pimpinan Universitas 

dan perguruan tinggi. 

8. Khusus untuk kegiatan Rohis, harusnya diubah paradigma kegiatan dan 

keorganisasiannya, tidak lagi identik atau mencerminkan aliran atau faham tertentu, 

tetapi secara umum merupakan wadah bergabungnya semua kalangan Islam. Harus 

diarahkan bahwa semua kegiatan harus dalam bimbingan dosen PAI. 

9. Penanaman nilai-nilai kebersamaan dalam perbedaan di kampus, bagaimana 

menyatukan semua kekuatan Islam dalam bingkai ukhuwah, boleh berbeda ideologi 

atau afiliasi tertentu, tapi harus satu dalam ikatan Islam dan civitas akademika. 

Bagaimana mahasiswa menanamkan, kapan berdiri untuk komunitas dan golongan, 

dan kapan bisa berdiri  untuk sesuatu yang lebih luas, untuk semua komunitas dan 

golongan, untuk islam, bangsa dan kemanusiaan. 
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C. Strategi Materi 

 Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam kehidupan manusia untuk 

mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Agar Pendidikan 

Agama Islam dapat memainkan peranannya tersebut, maka internalisasi nilai-nilai agama 

Islam dalam kehidupan mahasiswa menjadi sebuah keniscayaan. Proses internalisasi nilai-

nilai agama hanya akan berlangsung melalui Pendidikan Agama Islam yang bermutu 

(berstandar). 

 Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk peningkatan potensi spiritual dan 

membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan 

penghayatan nilai-nilai ketuhanan, serta implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

pribadi dan bermasyarakat. Peningkatan potensi spiritual bertujuan untuk mengoptimalkan 

berbagai potensi yang dimiliki peserta didik yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan.  

 Selain orientasi spiritual, Pendidikan Agama Islam juga harus diorientasikan pada 

penalaran dan pengamalan moral agama. Istilah moral dalam hal ini bermakna tindakan sadar 

yang dilakukan oleh mahasiswa yang selaras dengan nilai-nilai agama dalam menghadapi 

permasalahan kehidupannya. Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan moral bertujuan 

untuk mewujudkan karakter peserta didik yang memahami, meyakini, dan menghayati nilai-

nilai Islam, serta memiliki komitmen untuk bertindak dan bersikap konsisten dengan nilai-

nilai tersebut, dalam kehidupannya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, 

warga negara, dan warga dunia yang multikultural.   

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu disusun standar isi atau materi perkuliahan 

Pendidikan Agama Islam untuk setiap jenjang dan satuan pendidikan yang ditetapkan secara 

nasional, dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. mempertimbangkan perkembangan psikologi keagamaan peserta didik; 

2. menitik beratkan pada pembentukan moral Islami yang ditandai dengan pencapaian 

kompetensi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; 

3. mengakomodir keanekaragaman potensi, kebutuhan, sosial-budaya, tujuan pendidikan, 

dan sumber daya pendidikan yang tersedia; 

4. memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik untuk mengembangkan strategi 

dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersedian sumber daya 

pendidikan. 
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 Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 ayat 1 

dinyatakan bahwa semua Tingkat Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan 

Agama. Sementara PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dengan demikian, maka Pendidikan Agama Islam harus 

berorientasi kepada yang dinyatakan dalam UU dan PP tersebut.   

 Berdasarkan UU dan PP tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pengertian 

Pendidikan  Agama Islam sebagai upaya sadar dan terencana  dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan ajaran dan 

nilai-nilai agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al Quran  dan  Al-Hadits,  melalui  

kegiatan  bimbingan,  pengajaran, latihan,  serta penggunaan  pengalaman, disesuaikan 

dengan tuntunan  untuk menghormati  penganut  agama lain  dalam  hubungannya  dengan 

kerukunan antar ummat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa. 

 Pendidikan Agama Islam yang sedang dilaksanakan dalam banyak lembaga 

pendidikan di Perguiruan Tinggi Umum belum sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 

tahun 2003. Problematika Pendidikan Agama Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua 

bagian besar, yaitu: problematika konseptual dan problematika praktis. Problematika 

konseptual menurut hemat peneliti adalah berbagai permasalahan terkait dengan rumusan 

kebijakan dan kurikulum PAI di Perguruan tinggi. Sedangkan problematika praktis adalah 

berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan implementasi rumusan kebijakan atau 

kurikulum yang ada.  

 Dapat disadari bahwa faktor kegagalan Pendidikan Agama Islam di negara kita ini, 

terutama dari segi kurikulum. Tujuan PAI yang dituliskan dalam rambu-rambu perkuliahan 

Agama DIKTI misalnya, tidak mengarah kepada upaya pengembangan pribadi muslim yang 

meng-Indonesia sekaligus mengglobal. Artinya PAI yang ada belum mengarahkan mahasiswa 

untuk menjadi Islam tanpa kehilangan identitas ke-Indonesiaannya. Di samping itu, PAI 

belum menyiapkan mahasiswa untuk siap menjadi bagian warga dunia yang beraneka ragam 

latar budaya, etnis, dan agamanya. Dari segi ini materi pendidikan agama Islam terlalu banyak 

topik, banyak pengulangan yang tidak perlu, tidak memperhatikan aspek afektif karena hanya 

mementingkan aspek kognitif dan metode pengajaran kurang tepat.  
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 Dalam tataran praktis, faktor lain yang mempengaruhi kegagalan pendidikan Agama 

Islam dan pendidikan secara umumnya adalah dari faktor manajemen, sumberdaya manusia, 

sarana dan prasarana, dualisme penyelenggaraan pendidikan di negara kita dan lain 

sebagainya yang menuntut segera dicarikan solusi dan mengubah dari segala tantangan di atas 

menjadi peluang, agar pendidikan di negara kita menjadi berkualitas yang akan berimbas pada 

kemajuan bangsa dan negara, bahwa, setiap reformasi dan pembaharuan dalam Islam harus 

dimulai dengan pendidikan. 

 Permasalahan manejemen yang dihadapi perkuliahan misalnya seperti penentuan 

lembaga yang membina perkuliahan tersebut, apakah berbentuk jurusan ataukah UPT?. 

Masalah lain terkait dengan rekrutmen dosen dan pengembangan kompetensi dan karier 

akademiknya. Seringkali perguruan tinggi umum memandang sebelah mata peran strategis 

PAI dalam menyiapkan sarjana yang smart and good. Akibatnya banyak perguruan tinggi 

beranggapan bahwa kuliah agama adalah kuliah sambilan yang bisa diampu oleh siapapun 

asal dia paham (atau lebih tepatnya bisa) berbicara sedikit tentang dalil. Apabila ada dosen 

agama yang memang mumpuni dan berasal dari latar belakang pendidikan agama, merekapun 

seringkali dianggap sebagai pelengkap penderita (apalagi dosen DPK Depag pada PTU). 

Akibatnya karier akademik mereka seringkali terhambat dan kompetensinya pun cenederung 

semakin menurun karena model pembinaan yang tidak jelas. 

 Masih banyak lagi permasalahan seputar PAI apabila kita mau menelusurinya secara 

seksama. Namun dalam artikel sederhana ini, penulis hanya membatasi pada permasalahan 

yang sifatnya konseptual, khususnya tujuan dan materi perkuliahan agama Islam. Alasannya 

adalah karena tujuan dan materi adalah komponen penting PAI yang langsung memberikan 

arahan kepada kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa. 

 Dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia, penghargaan terhadap perbedaan 

dan keragaman hendaknya diajarkan secara massif sejak sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Di perguruan tinggi, pengajaran sikap penghargaan  terhadap keberbedaan dilakukan 

melalui Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), atau sekarang disebut Mata Kuliah 

Wajib Umum (MKWU) diantaranya Pendidikan Agama Islam. Atas dasar itu, maka mata 

kuliah PAI hendaknya diarahkan pada upaya pencapaian tujuan tersebut. Namun kenyataan 

menunjukkan bahwa PAI yang diajarkan di Perguruan Tinggi belum memiliki sensitifitas 

tersebut. Hal itu diakibatkan oleh kecenderungan normatif dan tekstualis.  

 Dalam pembahasan tentang hubungan antar ummat beragama sering dikatakan bahwa 

dalam tataran muamalat sosial ummat Islam harus menghormati dan mengembangkan 

kerjasama yang baik dengan pemeluk agama lain. Namun yang perlu dikritisi di poin ini 
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adalah, bukankah sikap adalah pandangan dan perasaan positif atau negatif yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak karena adanya stimulus yang bersumber dari obyek tertentu, 

baik yang kongkrit ataupun abstrak. Sikap mempunyai tiga komponen sikap, yaitu: (1). 

Kognitif, berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi 

tentang obyek. Contoh: mengetahui bahwa uang bernilai. (2). Afektif, menujuk pada dimensi 

emosional terhadap obyek. Contoh; menyenangi uang. (3). Konatif, berujud proses tendensi 

atau kecenderungan untuk berbuat. Contohnya: berusaha mencari uang. Atas dasar itu, apabila 

kita mengehndaki mahasiswa bersikap baik dan menghormati terhadap agama lain dan 

pemeluk agama tersebut, maka yang perlu dikembangkan pertama-tama adalah kesadaran dan 

pemahaman yang menghormati agama lain tersebut. Dengan kata lain, sikap bersahabat 

terhadap pemeluk agama lain bisa hadir apabila dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman 

yang bersahabat terhadap agama lain. 

 Dalam kaitannya dengan pemikiran dan pemahaman substansi ajaran Islampun, materi 

kuliah PAI masih cenderung bersifat mono tafsir dengan mengedepankan satu model 

pemahaman Islam saja. Model seperti ini cenderung untuk mengindoktrinisasi mahasiswa, 

sehingga mereka kemudian seringkali bersikap fanatik terhadap satu pemahaman, dan 

beranggapan bahwa itulah Islam yang sesungguhnya. Pendidikan Agama Islam yang 

menggunakan satu perspektif mendorong mahasiswa untuk beranggapan bahwa kebenaran 

pemahaman agamanya sebagai kebenaran yang obyektif. Padahal kebenaran pemahaman 

agama sebenarnya bersifat relatif karena dibatasi oleh logika dan paradigma pemeluknya. 

Pembahasan tentang definisi al Qur’an misalnya, hanya memunculkan satu pendapat saja, 

tanpa memberikan adanya perspektif yang berbeda tentangnya.  

 Belum lagi kebiasaan materi pendidikan agama Islam untuk melakukan labelisasi 

suatu permasalahan dengan ayat atau hadits tanpa melihat konteks surat dan historisnya. 

Ketika ingin menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, pasti materi agama akan mengutip 

surat al Maidah 3. Untuk menjelaskan tentang kebenaran Islam, materi agama hampir pasti 

langsung mengutip surat Ali Imran 19 atau 85. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa al 

Qur’an terpelihara pembenarannya adalah surat al Hijr 9. Materi agama seperti ini di 

perguruan tinggi sangat berbahaya karena tidak mendidik mahasiswa untuk berpikir secara 

logis (dengan langkah-langkah yang sistematis dan rasionil), dan hanya membiasakan mereka 

untuk berpikir instan dan mudah mengklaim kebenaran secara subyektif. 

 Pendek kata, materi perkuliahan Pendidikan Agama Islam yang dapat dilihat dalam 

beberapa buku ajar PAI di perguruan tinggi masih didominasi pemikiran tekstualis dan 

eksklusif. Alih-alih untuk menghasilkan sarjana yang punya sensitifitas terhadap keragaman, 
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model materi Pendidikan Agama Islam seperti itu belum mampu membangun kesadaran 

mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis terhadap pemahaman agamanya. Materi 

Pendidikan Agama Islam terjebak dalam konservativisme, yang hanya mencukupkan diri 

dengan sekedar pengulangan hasil kajian pemikir-pemikir masa klasik tanpa sudi untuk 

melakukan kajian analisis kritis terhadapnya. Oleh karena itu, perlu sesungguhnya dilakukan 

penyusunan Standar materi Nasional Pendidikan Agama Islam harus memperhatikan dimensi-

dimensi ontologis, epistimologis, dan aksiologis secara terpadu. 

 Secara materi, minimal ada beberapa inti materi yang senantiasa harus terkandung 

dalam setiap materi yang disampaikan; 

1. PAI harus membangun tradisi berfikir qur’ani. Dengan tujuan (i) memperkenalkan 

keragaman berfikir umat Islam, baik tipologi burhani, bayani dan ‘irfani, (ii) melatih 

mahasiswa berpikir rasional dengan berbasis nilai-nilai spiritualitas, (iii) membuka 

wawasan mahasiswa tentang kekayaan khazanah umat Islam, dan (iv) membiasakan 

mahasiswa berpikir ilmiah secara jujur dan bertanggung jawab. 

2. Menyikapi keberagaman. Dengan tujuan (i) Melatih mahasiswa untuk memberikan 

argumen secara komprehensif tentang pluralitas sebagai sunnatullah, (ii) Memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa bahwa perbedaan harus dapat disikapi secara positif 

untuk membangun kehidupan yang harmonis, (iii) Melatih mahasiswa untuk 

mengkomunikasikan perbedaan dan mencari titik temu, dan (iv) Mengembangkan 

empati mahasiswa terkasit kondisi masyarakat yang ada. 

3. Membangun Keluarga Harmonis. Dengan tujuan (i) Memberikan pemahaman yang 

baik dan utuh tentang hubungan yang sehat dan benar terhadap lawan jenis dan dalam 

berumah tangga, (ii) Memberikan pemahaman tentang ketentuan pernikahan menurut 

Islam, (iii) Mengajarkan mahasiswa tentang hak dan kewajiban berumah tangga yang 

pada gilirannnya juga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan (iv) 

Menanamkah nilai-nilai rumah tangga rukun, damai sejahtera, sakinah, mawaddah 

warahmah. 

4. Menjadi Muslim Profesional dan berprestasi. Dengan tujuan (i) memberikan 

pemahaman tentang tugas sebagai seorang muslim, teutama dalam konteks sebagai 

khalifah di muka bumi, (ii) memberikan tentang pemahaman tentang takdir, belajar 

dan bekerja keras, (iii) mengembangkan kesadaran tentang prinsip ta’awanu ala al-

birri wa attaqwa, fastabiqul khoirot, tawashowbil haq, tawashow bishshobr dan 

tawashow bil marhamah, dan (iv) menanamkan pentingnya penguasaan ilmu 



51 

 

pengetahuan dan teknologi bagi setiap Muslim, agar bisa maju bersama dengan umat 

Islam yang lain. 

5. Mengembangkan Islam dalam Konteks Sejarah dan Keindonesiaan. Dengan tujuan (i) 

pentingnya pemahaman terhadap Islam secara utuh dan kontekstual, (ii) Memahami 

Islam dalam konteks sejarah perkembangannya, (iii) memahami Islam dengan nuansa 

Keindonesiaan yang toleran, damai dan Islam yang rahmatan lil ‘alamin, dan (iv) 

menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sebagai bangsa dan negara dengan empat pilar 

utama, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. 

6. Mengembangkan Islam yang menjadi Rahmat bagi Semua Alam. Dengan tujuan (i) 

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa  bahwa alam semesta sebagai ciptaan 

Allah SWT, sesungguhnya memiliki jiwa yang harus dipahami oleh manusia sebagai 

khalifah fil ardh, (ii) Memberikan pemahaman tentang manfaat alam semesta demi 

kemaslahatan umat manusia, (iii) Memberikan kemampuan untuk merasakan 

kehadiran Allah SWT melalui ciptaannya, dan (iv) memberikan dorongan kepada 

mahasiswa tentang hakikat, tugas dan fungsinya di muka bumi ini. 

Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi dapat saja menyesuaikan materi 

perkuliahannya, termasuk memasukkan unsur-unsur local wisdom, kedaerahan dan faktor-

faktor perekat persatuan, sehingga Islam menjadi panutan bagi manusia. Sudah bermacam-

macam materi dan tema yang sudah disampaikan baik melalui Dikti maupun melalui Diktis 

Kementerian Agama RI, tetapi tetap saja di lapangan akan terjadi pergeseran-pergeseran, 

apalagi dengan kenyataan rendahnya tingkat pendidikan agama mahasiswa didik, sehingga 

tidak jarang kemudian memulai dari awal. 

Dari penelitian ini, secara khusus peneliti mengembangan buku ajar, yang diberi judul 

PAI berkarakter dan akan di terapkan di Universitas Jambi sebagai percontohan. Menganai 

materi yang terdapat di dalam buku ajar tersebut dapat dilihat secara khusus dalam lampiran 

tersendiri.    
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Sampai pada tahap ini, hasil penelitian tentang Strategi dan Kebijakan dalam 

menetralisir Eksklusivisme Kegiatan Rohis di PTU, tahun ke 2 ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terjadinya eksklusivisme dan munculnya bibit-bibit radikalisme di PTU disebabkan 

beberapa hal; antara lain (i) pengaruh pemikiran dan faham politik yang lebih kental, 

sehingga bagi aktivis dakwah kampus terjadi bias antara tarbiyah dan pengaruh 

politik, (ii) pemahaman keagamaan yang cenderung literal dan tekstual, termasuk 

dalam memahami kitab suci Al-Quran, sebagai akibat dari masih rendahnya 

pemahaman keagamaan, sehingga memunculkan sikap yang menganggap dirinya 

paling benar dan orang lain semuanya salah, (iii) kurangnya peran dosen PAI dalam 

menengahi dan memberikan pencerahan terhadap mahasiswa yang secara keislaman 

mayoritas berasal dari sekolah umum, sehingga mereka belajar dengan pihak lain yang 

kemudian memberikan ideologi eksklusivisme dan radikalisme, dan (iv) kurangnya 

pemahaman nilai-nilai nasionalisme, pluralisme dan humanisme, terutama dalam 

konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Eksklusivisme dan radikalisme sesungguhnya dapat membahayakan kehidupan 

keagamaan dan kebangsaan, sehingga perlu adanya upaya semua pihak, dan secara 

langsung maupun tidak langsung berdampak negatif terhadap pembelajaran PAI pada 

PTU, kurangnya syi’ar kehidupan keagamaan di kampus, karena pada kenyataannya 

kegiatan keagamaan di kampus, hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu 

saja, tidak menyentuh mahasiswa-mahasiswa secara umum dan  tidak mengakomodir 

kelompok-kelompok lain. Dan pada titik akhirnya, citra Islam di PTU menjadi 

diidentikkan dengan pandangan keislaman tertentu di tengah-tengah masyarakat, dan 

dikhawatirkan dapat memunculkan bibit-bibit radikalis bahkan teroris yang dapat 

mengancam NKRI. 

3. Perlunya dosen PAI melakukan pendekatan yang ramah melalui strategi dan kebijakan 

yang tepat, di antaranya dengan strategi dan kebijakan perkuliahan dan pembelajaran, 

strategi dan kebijakan kegiatan kampus dan strategi dan kebijakan materi yang 

moderat, berdiri di atas semua golongan (tidak memihak kepada suatu aliran tertentu), 

dosen PAI pada PTU harus terlibat dan menjadi bagian bahkan pembimbing semua 
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kegiatan keagamaan kampus, agar kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan kepada hal-

hal yang mengarah kepada eksklusivisme dan radikalisme. 
 

B. SARAN-SARAN 

Setelah membaca kesimpulan penelitian ini, maka ada beberapa saran-saran yang 

dapat menjadi masukan semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain: 

1. Untuk semua pengurus dan anggota Rohis Universitas Jambi, hendaknya mulai bisa 

berpikir lebih inklusif, tidak terkungkung di bawah bayang-bayang organisasi ektra 

dan pandangan keorganisasian sehingga mengesampingkan kerja dakwah yang lebih 

luas dan lebih besar. Berpikirlah dan berbuatlah secara lebih universal untuk citra 

Universitas Jambi yang lebih baik, dengan merangkul, melibatkan, mengakomodir dan 

bekerja sama dengan semua elemen dan semua pihak untuk demi tegaknya ukhuwah 

islamiyah dalam kerangka negara kesatuan RI. 

2. Untuk semua dosen agama Universitas Jambi, diperlukan waktu yang lebih dan kerja 

keras  dalam upaya mengayomi kegiatan keagamaan di kampus Universitas Jambi. 

Perkuliahan agama hendaknya dilakukan dengan lebih intensif, lebih serius dan 

memasukkan nilai-nilai inklusif Islam dengan tema-tema yang plural dan pendekatan 

multi mazhab. Perlunya memerankan diri sebagai da’i bi al-hal (menjadi uswah 

hasanah dalam beramal dan berprilaku) dalam segala aktivitas kampus sehari-hari. 

Perlunya meningkatkan prekuensi komunikasi dengan mahasiswa agar dapat 

membendung dan mengimbangi kecenderungan berpikir masyarakat, yang kadang 

terpengaruh melalui ustaz-ustaz panutan mereka, terutama melalui buku-buku dakwah 

dan website-blogspot yang sering dibaca mahasiswa Islam. Karena langsung maupun 

tidak langsung, mau maupun tidak mau dosen agama adalah pembina, atau 

penanggung jawab secara moral kehidupan keagamaan di kampus. 

3. Untuk pimpinan Universitas dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Menristek Dikti), dipandang sangat perlu dan berani untuk menerapkan kebijakan 

yang dapat menunjang bagi terbukanya peluang terjadinya inklusivitas di kampus-

kampus khususnya Universitas jambi, agar syi’ar agama dan nilai-nilai keislaman 

dapat menyentuh semua elemen mahasiswa Islam di perguruan tinggi untuk turut serta 

berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan keagamaan intra kampus. Ini harus 

menjadi dasar utama agar terjaminnya dan tegaknya negara kesatuan RI dengan empat 

pilar utama berbangsa dan bernegara. 
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C. KATA PENUTUP 

 Laporan kemajuan penelitian tahun ke 2 ini belumlah dapat menyelesaikan semua 

persoalan keagamaan yang ada di tengah-tengah kampus PTU, dan harus dilanjutkan pada 

penelitian-penelitian berikutnya dengan tema dan judul yang makin spesifik, memang agak 

rumit melakukan penelitian seperti ini, karena sikap eksklusifitas akan menghalang peneliti 

untuk mengetahui inti yang sesungguhnya, di samping menjadi daerah rawan dan sensitif 

untuk didiskusikan, tetapi paling tidak hal ini dapat menjadi permulaan bagi semua pihak 

untuk mencari solusi terbaik dengan niat utama, yakni mencari ridho Allah SWT dengan 

bersama-sama mengusahakan tercapainya cita-cita pendidikan nasional menuju generasi 

bangsa yang islami, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Diperlukan penelitian lanjutan 

yang mengkaji mengenai corak berpikir keagamaan mahasiswa Islam di PTU, dengan latar 

belakang organisasi ekstra atau sosial kemasyarakatannya masing-masing serta kajian 

mengenai latar belakang, implikasi dan kebijakan yang harus diterapkan terhadap 

inklusivisme kegiatan Rohis di PTU ini, sehingga dapat terbangun citra Islam yang rahmatan 

lil ‘alamin, khususnya bagi kultur dan sosial bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. 

 Semoga hasil penelitian ini bermanfaat. Wallahu A’lam bi al-Shawab. 
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