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SIKAP-SIKAP KEBERAGAMAAN PADA MASYARAKAT MODERN
Dr. Zulkarnaen, M.Ag

Pendahuluan
Mendiskusikan Islam pada masyarakat modern, berarti membedakan antara Islam sebagai
suatu realitas religius dan spritual dengan manifestasi realitas dalam sistem sosial atau konteks
historis tertentu. Perbedaan itu mungkin sulit diterima oleh banyak para pemikir dan pengkaji
modern1 agama, manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang banyak mengusung nilainilai kerukunanan hidup umat beragama. Perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang
lain di era modern ini adalah merupakan kehendak dari Tuhan, yang tidak bisa dipungkiri oleh
siapapun di muka bumi ini. Allah Swt membuat itu mungkin ada maksud yang tersembunyi yang
tidak dapat diketahui oleh manusia, kecuali oleh sekelumit manusia yang diberikan pengetahuan
dan pemahaman yang sempurna, yang dapat menangkap perbedaan antar agama yang ada,
Maka dalam masyarakat yang serba modern dan canggih ini, seseorang dalam beragama
perlu memahami lebih dalam lagi agamanya secara benar dan komprehensif, mengingat tidak
semua orang yang beragama memahami keagamaannya secara benar, keberhasilan seseorang
dalam memahami agamanya dapat dilihat dari prilaku kehidupan keagamaannya yang diwarnai
dengan prilaku dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari.2 Maka dalam tulisan
ini akan berusaha melihat Sikap-sikap keberagamaan pada masyarakat modern.
Agama di Tengah Masyarakat Sekuler
a.Pengertian Sekuler
Secara harfiah, secular atau sekularisasi berasal dari bahasa latin yaitu saeculum
bermakna masa (waktu) atau generasi. Tetapi dalam latin disebut dunia masa. Kata Saeculum
sebenarnya adalah salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia, kata lainnya ialah mundus,
Saeculum adalah lawan dari kata eternum Sedangkan kata saeculum bermakna dunia, dan lawan
saecalum adalah etermum mengandung abadi, yang digunakan untuk menunjukkan alam yang
kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia ini.
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Umat Islam tentu mengetahui adanya paralelisme konsep ini dengan apa yang diajarkan
dalam alquran, yaitu konsep tentang adanya

dunia dan akhirat. Dalam alquran istilah untuk

menunjukan alam dunia ini selain dipakai kata al-dunya adalah bentuk mu’annas dari kata aladna yang berarti yang terdekat, jadi menunjukan ruang, sedangkan kata al-ala adalah bentuk
mu’annas dari kata sifat al-awwal yang berarti pertama, jadi menunjukan waktu.3
Sebenarnya kata a-ala

yang memberikan pengertian, atau konsep dunia sebagai waktu

dan sejarah, itulah yang menjadi lawan langsung kata

al-akhirat atau akhirat, dalam bahasa

Indonesia yang berarti kemudian atau akhir. 4 Dalam bahasa Yunani peristilahan itu diistilahkan
dengan kata aeon yang berarti masa atau zaman, dan kata cosmos, yang berarti alam raya.
Adanya pemakaian dua istilah itupun menujukan adanya konsep waktu dan konsep ruang tentang
dunia sekarang ini.
Di dalam dunia Islam kata sekular pertamakali dipopulerkan Zia Gokalp (1875-1924 M),
seorang terkemuka dan teoritikus nasionalis Turki. Istilah ini sering dipahami dalam pengertian
religious atau bahkan anti-religius, dan tafsiran ini lebih jauh memunculkan kecurigaan yang
juga menyertai sikap terhadap gagasan itu. Kata sekularisasi dalam kosa kata bahasa Indonesia
selama ini terlanjur berknotasi negatif, terutama setelah istilah ini terekam dalam kamus bahasa
Indonesia, maupun dalam dalam ensiklopedi-ensiklopedi Indonesia. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia, sekuler diartikan sebagai bersifat duniawi atau kebendaan, bukan besifat keagamaan
atau kerohanian, sehingga sekularisasi berarti membawa kearah kecintaan kepada kehidupan
dunia norma-norma

tidak perlu didasarkan pada ajaran agama-agama.5 Pandangan-pandangan

yang negatif misalnya yang dilontarkan oleh para filosof Barat dengan mengatakan agamaagama sudah tersingkir dari kehidupan yang modern, dalam artian agama sudah tidak dibutuhkan
lagi zaman sekarang ini, atau ada ungkapan Nietzsche yang mengatakan Tuhan itu sudah mati.
Sedangkan dalam bahasa Arab dari kata alamani, yang berarti dunia, tetapi dalam artian
luas bukan dalam artian sempit yang menganggap dunia ini adalah segalanya, tetapi dunia adalah
tangga menuju kehidupan yang sebenarnya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dari defenisi di
atas

mengenai sekularisasi,
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maka

dapatlah

diambil pemahaman

bahwa sekular adalah
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pemahaman yang lebih menekankan kehidupan duniawi dari pada kehidupan akhirat, pandangan
yang melepaskan kehidupan keduniaan inilah disebut dengan kata sekularisasi.

Sikap-sikap Keberagamaan pada masyarakat Modern
Di era modern ini terjadi penyempitan bumi, yang selama ini dianggap besar tetapi kecil
akibat kemajuan diberbagai bidang ilmu pengetahuan semua menjadi dekat bahkan tidak ada
jarak pemisah antar negara satu dengan negara lain, setiap berita diseluruh dunia setiap detik,
menit bisa diketahui secepat mungkin sebagaimana ungkapan Ramli Abdul Wahid:
“Berkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian
pesat dewasa ini, terutama di bidang, komunikasi, informasi, transfortasi telah menyebabkan
interaksi kehidupan global telah menerpa hampir semua aspek sendi kehidupan. Pergaulan umat
manusia sedunia seolah pergaulan sekampung. Apa yang terjadi di satu belahan dunia dapat
disaksikan belahan dunia lain pada waktu yang sama. Tragedy yang menimpa WTC dan
Pentagon di Amerika Serikat disaksikan di Indonesia. Norma keyakinan dan ideologi yang
dianut manusia tidak semua baik bentuk maupun kebenarannya. 6
Di era modern ini banyak muncul paham-paham yang baru dibelahan dunia bisa diakses
secara langsung, sehingga bisa mempengaruhi pola pikir dan paham manusia tersebut salah
satunya adalah paham pluralisme yang muncul begitu hangat untuk dibicarakan di negara
Indonesia ini, hal inilah yang membuat kekhawatiran sebagaian masyarakat tentang pahampaham yang datang dari Barat, tidaklah semuanya mengandung nilai-nilai negatif tetapi yang
terpenting

di sini adalah

masyarakat dapat

filterisasi terhadap

berbagai paham-paham tersebut,

sehingga

membedakan mana yang baik dan buruk, maka setidaknya ada tiga sikap

keberagamaan yang berkembang di era modern ini yaitu, sikap eksklusivisme, sikap inklusivisme,
dan sikap pluralisme.7
1.Sikaf eksklusif, sikap ini merupakan

pandangan yang dominan dari zaman ke zaman

dan terus yakini sampai sekarang ini, misalnya dalam agama Kristen Yesus adalah satu-satunya
jalan untuk keselamatan “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun yang
datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.” (Yohannes 14:6). Jika ayat ini dipahami oleh
kalangan yang ekslusif secara literal mengandung makna salah dari ungkapan yang sebenarnya,
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terkadang bermakna “dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia”.
Sebab dibawah kolong langit ini dan tidak ada nama lain, maka terkenalah istilah a no other
name, yang diberikan manusia yang olehnya dapat diselamatkan (kisah para Rasul 4:12).
Sehingga istilah “no order name.” itu menjadi symbol tentang tidak adanya keselamatan di luar
Yesus Kristus.8
Dalam agama Islâm ada juga penafsiran secara literalal ketika memahami ayat-ayat
secara ekslusif misalnya Qs al-Maidah [5] ayat 3 sebagai berikut:
     …









   
      
     
   
“Orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, telah Ku-ridhai Islâm itu jadi agama
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”9

Lihat juga firman Allah Swt dalam Qs Ali Imran [3] ayat 85 sebagai berikut:
     
     
 
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islâm, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima
(agama itu) daripadanya, dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.10
Lihat juga Qs Ali Imran [3] ayat 19 sebagai berikut:
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“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islâm. tiada berselisih orang-orang
yang telah diberi Ahli 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.”11
2. Sikap Inklusif, Paradigma ini membedakan antara kehadiran dengan

penyelamatan

(the selvife presence), dan aktifitas Tuhan dalam tradisi agama-agama dan aktivitas Tuhan
sepenuhnya dalam Yesus Kritus. Menjadi inklusif berarti percaya bahwa seluruh kebenaran
agama non Kristiani mengacu kepada Kristus paling ekspresif dari paradigma inklusif tampak
pada dokumen konsili Vatikan II, mempengaruhi komunitas Katolik sejak 1965. Dokumen yang
berkaitan pernyataan inklusif berkaitan dengan agama lain ada pada deklarasi tentang hubungan
gereja dan agama-agama non Kristiani.
Sebagaimana pandangan inklusif yang dikemukakan oleh Rahner yang mengatakan, the
anonymous Christian (Kristen anonim) yaitu orang-orang non Kristiani para Kristen anonym ini
dalam pandangan tersebut juga akan selamat sejauh mana mereka hidup dalam ketulusan hati
terhadap Tuhan, karena karya Tuhan ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah
mendengar khabar baik.12
Pandangan inklusif menegaskan sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang
disebut dengan Islâm (ketundukan

dan sikap pasrah) itu tidaklah berarti bahwa mereka dan

kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka dengan al-Islâm dan mereka sendiri sebagai
orang-orang muslim. Itu semua hanyalah peristilahan Arab. Para Nabi dan Rasul dalam dakwah
mereka pada dasarnya menggunakan bahasa kaumnya masing- masing.13
Sebagaimana firman Allah dalam Qs Ibrahim [14] ayat 14 sebagai berikut:
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“ Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. yang demikian
itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku

dan yang takut

kepada ancaman-Ku.”14
Sikap seperti ini, dalam Islâm juga bisa ditemukan misalnya,

pandangan Ibn Taimiyah,

yang membedakan orang-orang dan agama Islâm umum (yang non muslim par excellent),
dengan orang-orang Islâm khusus (muslim par excellent). Kata “Islâm” sendiri di sini diartikan
sebagai sikap pasrah kepada Tuhan.Menurutnya, semua Nabi dan para pengikutnya disebut oleh
Allah dengan orang-orang muslim.

15

“Manusia berselisih tentang orang terdahulu dari kalangan umat Nabi Musa dan Nabi Isa
as, apakah mereka itu orang-orang muslim? Ini adalah perselihan kebahasaan sebab Islâm khusus
(al-Islâm al-khashah) yang dengan ajaran itu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw mencakup
syari’at alquran tidak ada yang termasuk kedalamnya selain umat Muhammad Saw.

Sedangkan

al-Islâm umum (al-Islâm al’umm) yang bersangkutan dengan syariat itu Allah membangkitkan
seorang nabi maka bersangkutan dengan Islâmnya setiap umat yang mengikuti seorang Nabi dari
para Nabi lain,”16
Pandangan inklusif ini membuat pengkaburan makna terhadap makna agama-agama,
Nabi yang di utus itu juga bersaudara antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, paham inilah
yang membuat kalangan agamawan tidak sependapat dengan pendapat tersebut, kalaulah
seandainya agama itu satu, untuk apa Allah menciptakan begitu banyak macam-macam agama,
manusia yang diberi instink

dan akal pikiran bisa membedakan mana agama yang ia yakini bisa

membawa ketenangan hidup di dunia dan akhirat dan perbedaan itulah sebenarnya mendorong
manusia untuk menjadi insanul kamil di sisi Allah.
Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs al-Maidah [5] ayat 48 sebagai berikut:
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“Dan kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa
yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitabkitab 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 di antara 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.”17
Kemudian dalam hal ini agama Islâm yang di ajarkan Nabi Muhammad merupakan
agama yang membawa pesan-pesan kemanusiaan yang universal, bukan hanya untuk yang
beragama Islam saja melainkan untuk semua agama yang ada di muka bumi ini, pesan yang
dibawah mengajaran nilai-nilai universal dalam agama Islam sekaligus mempunyai potensi kuat
untuk membangun kesadaran untuk hidup berdampingan antara agama Islam dengan agama yang
lain dalam membangun kesalehan individu dalam menuju kalimâtun sawâ`18
Sebagaimana firman Allah dalam Qs Ali Imran [3] ayat 64 sebagai berikut:
    
    
      
    
      
   
“Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak
ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak sembah kecuali Allah dan tidak
persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian menjadikan sebagian yang lain
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sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka:
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."19
Lihat juga Qs Ali Imran [3] ayat 164 sebagai berikut:
     
    



  
     
  
“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang berimân ketika Allah mengutus
diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, mengajarkan kepada mereka Alu al kitab dan Al
hikmah. Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam
kesesatan yang nyata.”20
3. Sikap paralelisme, paradigma ini percaya bahwa bahwa setiap agama-agama lain di
luar agama Kristen mempunyai jalan keselamatannya sendiri,

karena itu klaim bahwa

Kristianitas adalah satu-satunya jalan sikap ekslusif atau yang menglengkapi mengisi jalan yang
lain haruslah ditolak demi alasan-alasan teologis
yang mengemukakan pradigma

dan fenomenologis tokoh yang paling impresif

Jhon Harwood Hikcs dalam karyanya, God and Universe of

faith 1973, dalam buku tersebut dianggap sebagai salah satu orang yang melakukan revolusi
dalam teologi agama-agama ia menggunakan analog astronomi, dalam astronomi Ptolemeus
dikatakan bahwa bumi adalah pusat dari seluruh alam semesta ini. 21
Gerakan-gerakan

planet

lain

postulating

epicycle,

pertumbuhan

jumlah

epicycle

menjadikan gambaran ptolemus makin tidak masuk akal, karena itu akhirnya muncul gambaran
Kopernicus yang menggantikan gambaran

Ptolemeus, dengan menganggap bahwa mataharilah

yang sebenarnya merupakan pusat alam semesta bukan bumi. Dengan analogi itu Hikc
mengatakan bahwa teologi Ptolemeus kuno (maksudnya tentunya seperti Bath, Kraemer dan
lainya), intinya bahwa Yesus kritus adalah pusatnya, makin tidak mungkin menerangkan
perkembangan agama lain, karena itu dia melakukan revolusi Kopernikan dalam bidang
pemikiran teologi dengan menggantikan Kekristenan Yesus-Kristus kepada Tuhan sebagai pusat

19
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dari alam semesta manusia, sedangkan semua agama di luar agama Kristen melayani

dan

mengelilinginya.22
Sementara pemikiran Islâm pluralis lebih liberal
perbedaan antara Islâm

dan Kristen

dan inklusif, misalnya tentang

dan agama lain diterima sebagai perbedaan dalam

meletakan prioritas perumusan imân dan pengalaman imân, misalnya menurut Frithjof Schuon
dan Seyyed Hossein Nasr, setiap agama pada dasarnya distruktur oleh dua hal yaitu perumusan
imân

dan pengalaman imân, hanya saja setiap agama selalu menganggap yang satu mendahului

kedua, misalnya dalam agama Islâm dan Kristen yang terpenting adalah bagaimana meletakan
kedua tersebut.23
Islâm lebih menekankan perumusan imân (tauhid) dan pengalaman imân mengikuti
perumusan imân, dalam agama Kristen lebih menekankan pengalaman imân yaitu tentang
keyakinan kepada

Tuhan Yesus, sedangkan perumusan imân mengikuti pengalaman ini,

perbedaan antara agama Islâm dan Kristen ini sebenarnya hanyalah ungkapan ekspresi kedua
agama tersebut tentang Tuhan yang sebenarnya.24
Pada dasarnya agama itu secara paralel adalah sama, yang biasanya diekspresikan dalam
berbagai bentuk misalnya, metaphor pelangi, metaphor geometris atau metaphor bahasa.
Metaphor pelangi, pada dasarnya semua agama itu mempunyai berbagai macam warna dasar
yang sama, yang tidak terlihat dari warna luarnya, warna dasar itulah warna putih, setiap warna
yang muncul akibat pembelokan atau dilihat dari sisi lain setiap warna menyimpan warna putih,
dalam agama Islâm misalnya dilambangkan dalam warna hijau, agama Kristen dilambangkan
warna biru, semua warna-warna itu sebenarnya berasal dari warna putih, warna putih ini
sebenarnya di sebut agama primordial truth.25
Metapor geometris, bahwa agama-agama muncul karena transformasi topologis, agama
itu kelihatan berlainan sampai ditemukan titik temu tipologis yang tetap. Bukan berarti agama itu
berasal dari satu titik tetapi berasal dari berbagai kumpulan tipologis agama dan pada akhirnya
muncul pandangan yang mengatakan adanya agama Barat dan agama Timur pada akhirnya
semua agama itu akan mengarah kepada satu titik tipologi agama tersebut.26
22
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Metaphor bahasa yaitu mengungkapkan tentang sesuatu tentang agama itu dengan
analogi bahasa,
menggunakan
mempengaruhi

maksudnya

bahasa

semua

agama

yang

diturunkan

Tuhan itu adalah dengan

yang mudah dimengerti oleh manusia,

karena bahasa itu dapat

dan memberi pengaruh yang besar, tidak semua orang mengerti bahasa agama

itu, hanya sebagian kecil saja yang mengerti makna bahasa itu, merekalah yang sebenarnya
mengerti bahasa yang abstrak itu.27
Tiga sikap keberagamaan inilah yang berkembang pada masyarakat modern, tetapi sikap
inilah

yang

membentuk

cara

pandang dan sikap

keberagamaan,

dalam melihat suatu

permasalahan antara yang satu dengan yang lainnya, yang terpenting bagaimana perbedaan sikap
tersebut tidak dijadikan sebagai konflik antar umat beragama.
Penutup
Dari pembahasan di atas maka dapatlah dipahami ada tiga sikap keberagamaan di era
modern ini tentang Tuhan, cara pandang agama-agama tersebut berbeda satu sama yang lainnya
dalam memahami Tuhan perbedaan tersebut karena mereka bebas menafsirkan menurut pola
pikir dan pandangan mereka serta keyakinan yang sebenarnya tentang Tuhan tersebut, penafsiran
tentang Tuhan yang dimaksud masih dibenarkan selama tidak bertentangan dengan kitab suci
dan akal manusia. Ada sebuah langkah maju dalam sikap keberagamaan tersebut,

yang dicari

sebenarnya adalah keseragaman dari beraneka ragam ditemukan titik temu atau persamaan antara
agama yang satu dengan agama yang lain.
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