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KATA PENGANTAR 
Sekretaris Ditjen Bimas Islam 

iii 

Segala puja dan puji kami persembahkan 
kehadirat Allah SWT. Semoga pula shalawat dan salam 
selalu tercurahkan kepada hambaNya yang terbaik, 
Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para 
sahabatnya. 

Dalam perkembangan sejarah agama-agama 
selalu disertai dengan perbedaan penafsiran terhadap 
teks ajaran agama, termasuk dalam Islam. Sejarah 
penafsiran yang berbeda terhadap teks ajaran tersebut 
sudah terjadi sejak awal perkembangan Islam. Dipicu 
oleh perbedaan pandangan politik komunitas Islam 
(Muslim) melahirkan perbedaan penafsiran terhadap 
teks (nas) agama yang kemudian berkembang menjadi 
paham atau aliran. Perbedaan bisa ditolerir selama tidak 
bertentangan dengan dalil yang jelas dan disepakati 
oleh para ulama. Namun, bila perbedaan tersebut tidak 
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berdasar dan mempunyai kecenderungan bermasalah 

pasti akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat 

sehingga perlu penanganan dalam bentuk pembinaan 

dan pendampingan dari semua pihak. 

Buku ini diharapkan menjadi pedoman dalam 
melakukan pembinaan di masyarakat terkait dengan 

keresahan dan konflik horizontal yang sering dan kerap 

terjadi, sehingga konflik yang terjadi tidak menciptakan 

masalah baru. 
Tentu saja tidak ada gading yang tak retak, oleh 

karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari 

para pembaca buku ini untuk kesempurnaan pedoman 

yang telah disusun. 

Jakarta, April2018 
Sekretaris, 

~=:::::::...... 
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KATA SAMBUTAN 
Direktur J enderal Bimas Islam 

v 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. 
Berkat rahmat dan karuniaNya, Direktorat Urusan 
Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat J enderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 
RI, telah selesai melaksanakan kegiatan penyusunan 
buku Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham 
Keagamaan di Indonesia sebagai salah satu tugas dan 
fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan 
kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan 
masyarakat Islam. 

Kami menyambut baik disusunnya buku 
"Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham 
Keagamaan di Indonesia" oleh Tim Penyusun yang 
diprakarsai oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syariah. Kami anggap ini penting karena 
pertama,penanganan atas korban aliran dan gerakan 
keagamaan bermasalah harus segera dan intens untuk 
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dilakukan. Kedua, Penanganan yang dilakukan oleh 
Kementerian Agama sebagai institusi yang bertanggung 
jawab terhadap keagamaan masyarakat dilakukan 
melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan kultural 
atau kearifan lokal, pendekatan pendidikan informal 
dan pendekatan hukum. Ketiga, untuk memberikan 
pedoman dalam pembinaan korban aliran dan paham 
keagamaan di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan 
acuan bagi penyelenggara syariah, penyuluh agama 
Islam, penghulu, dan kepala KUA dalam melakukan 
pembinaan dan pencegahan terhadap aliran dan paham 
keagamaan yang bermasalah di Indonesia. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih 
kepada Badan Litbang dan Diklat Keagamaan yang 
telah menerbitkan buku "Pedoman Penanganan dan 
Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia", yang 
menjadi dasar acuan untuk menyusun buku "Pedoman 
Pembinaan Korban Aliran dan Paham Keagamaan di 
Indonesia" ini, dan semua pihak dengan sepenuh hati 
telah mendukung dalam penyusunan buku pedoman ini. 
Kami berharap semoga dengan adanya buku pedoman 
menjadi pemandu dalam pembinaan korban aliran dan 
paham keagamaan di Indonesia. 

Wassalam, 
Jaka rta, April2018 

Dirjen, 

Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag. 
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SEKAPUR SIRIH 
TIM PENYUSUN 

Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakutuh 

vii 

Dengan khikmat kami mengucapkan puji dan 

puja syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha 

Esa. Berkat rahmat, hidayat, dan inayah-Nya, Tim 
Penyusun bisa menyelesaikan buku pedoman ini, dengan 

harapan dapat memberi pedoman bagi pembina dalam 

melakukan pembinaan paham dan aliran keagamaan 

yang bermasalah yang kerap terjadi di masyarakat. 

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda 
Rasulullah Muhammad SAW. 

Kehidupan beragama merupakan landasan sosial 

yang absolut oleh Allah SWT. bagi umat Islam untuk 

menjalani kehidupan di muka bumi yang adil, sejahtera 
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dan damai. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, 

umat Islam perlu melakukan pembangunan bidang 

agama yang merupakan bagian integral pembangunan 

nasional, yakni mewujudkan masyarakat Islam yang 
berakhlak mulia, maju, mandiri, dan sejahtera lahir 

dan batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, 

seimbang, dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal 

itu, pembangunan bidang agama menjadi prioritas dan 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

nasional. 
Karena itu, pendidikan dan penyebaran paham 

keagamaan yang tidak terarah dengan baik dapat 
meningkatkan kelompok fanatisme, radikalisme, dan 
liberalisme di masyarakat atau kelompok sempalan dan 

paham keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam 
yang sesungguhnya bahkan cenderung berani menentang 
ketentuan dasar ajaran Islam. Hal ini jika dibiarkan, 
maka dapat merusak tatanan kehidupan beragama 
dan mengganggu keharmonisan, ketenteraman hidup 
berbangsa dan bernegara. 

Tim penyusun berusaha membuat suatu pedoman 
kepada para Pembina dalam melakukan pembinaan 
masyarakat terkait dengan merebaknya paham dan 
aliran keagamaan bermasalah yang cenderung membuat 
keresahan di masyarakat. 

Ucapan terima kasih yang mendalam Tim 
Penyusun sampaikan kepada narasumber dan para 
pihak yang turut serta memberikan sumbangsih saran 
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dan masukan sehingga pedoman ini dapat tersusun 
dengan baik. 

Penyusun sampaikan pula dengan penuh 
kerendahan hati, sangat mengharapkan saran dan kritik 
yang membangun dari pembaca agar penyusun bisa 
terus belajar dan memperbaiki karya-karya berikutnya. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

April2016 

Penyusun 
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SURATEDARAN 

Nomor: 961/DJ.Lll/BA.Ol.2/4/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBINAAN 

KORBAN ALIRAN DAN PAHAM KEAGAMAAN 

DI INDONESIA 

1. Menindaklanjuti Sur at Keputusan Bersama Tiga Menteri 

(Menteri Agama Republik Indonesia, Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri) 

Nomor 39 Tahun 2016 Nomor KEP-043/A/JA/02/2016 
Nomor 223-865 Tahun 2016 dan Surat Edaran Bersama 

Sekretaris Jenderal Kementerian Agma Rl, Jaksa 
Agung Muda Intelejen dan Direktur Jenderal Politik 
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dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam 
Negeri Nomor : SE/SJ/06/2016, Nomor SE/B-264/D/ 
Dsp.2/03/2016 dan Nomor : 410/921/POLPUM, agar 
saudara melakukan sosialisasi SKB tersebut. 

2. Dalam rangka penanganan dan pembinaan korban 
aliran dan paham keagamaan bermasalah di Indonesia 
secara konprehensif dan berkesinambungan, kami 
mohon agar Penyelenggara Syariah, Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama 

melakukan penanganan dan pembinaan terhadap 
para korban aliran dan paham keagamaan dengan 

mengacu pada Pedoman Pembinaan Korban Aliran 
dan Paham Keagamaan di Indonesia yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
yaitu: 

a. Mengidentifikasi korban aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah di wilayahnya sebagaimana 

form 1. 

b. Melakukan penanganan korban sebagaimana form 2. 

c. Berkoordonasi dengan instansi terkait sebagaimana 

form 3. 

d. Penanganan korban sebagaimana form 4. 
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e. Melokalisir kasus dan konflik sebagaimana form 5. 

f. Melakukan mediasi dan penanganan konflik 
sebagaimana form 6. 

3. Melaporkan penanganan dan pembinaan kepada 
Menteri Agama cq. Dirjen Bimas Islam sesuai dengan 
keperluan, setidak-tidaknya sekali dalam 6 (enam) 
bulan. 

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

Tembusan 
Menteri Agama 

Jakarta. 12 April 2016 

ingan Masyarakat Islam 

~==~ Prof. Dr. Machasin, M.A. 
"' NIP 19561013198103 1 003"' 
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BABI 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

1 

Setiap agama meyakini bahwa Nabi adalah 
sumber pembawa kebenaran, begitu juga dengan 
Islam. Pada masa hidup beliau, segala persoalan bisa 
dikonsultasikan langsung dan pengetahuan agama 
terjaga kebenarannya dengan baik. Sepeninggal beliau? 
Semakin jauh dari masa N abi, pengetahuan umat semakin 
merosot, maka semakin merosot pula peradabannya, 
demikian pendapat yang populer dikalangan sunni 
(Baidhawi, 2003,4). Sejarah agama-agama menunjukkan 
hal seperti itu, semakin ke sini maka semakin besar 
kemungkinan munculnya aliran dan paham keagamaan 
yang bermasalah di kalangan umat Islam. 
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Pada sisi yang lain, dalam konteks kekinian, 

globalisasi melahirkan tantangan sosial-keagamaan yang 

semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi membawa dampak sosial yang harus 

direspon dengan baik dari sudut pandang agama. 

Keterkejutan budaya (shock culture) dan pandangan relatif 
terhadap spiritualitas (relativesme spiritual) menggejala 

pada sebagian umat. Dalam kondisi seperti itu, umat 
manusia seringkali terpesona dengan spiritualisme baru 

(New Age) dan membuka Iebar potensi tumbuhnya aliran 
bermasalah. Di sisi lain, kebebasan untuk melakukan 
penafsiran ulang (baru) atas teks agama juga menjadi 
keniscayaan. Kontemplasi dan pemikiran baru inilah 

diantaranya penyebab kemunculan aliran dan paham 
keagamaan baru yang seringkali bermasalah, di sam ping 
masuknya paham keagamaan trans-nasional dari Timur 
Tengah yang semakin massif dan menebar pemahaman 
dan gerakan eksklusif (takfiri). 

Pada dekade 1960-an pemahaman baru atas 
spiritualitas dan tekstualitas ajaran agama tersebut 
sebagian menimbulkan keresahan dan melahirkan sikap 
penolakan, bahkan berujung pada tindak kekerasan 
atau konflik horizontal. Hal inilah kemudian yang 
mendasari kelahiran Undang-undang Nomor 1 PNPS 
Tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Undang-undang 
Penodaan Agama (Pencegahan Penyalahgunaan dan 
atau Penodaan Agama).Undang-undang PNPS inilah 
yang mendasari pemerintah untuk memberikan 
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perlindungan kepada masyarakat dari pemahaman dan 

keyakinan agama yang dianggap bermasalah. 

Kategorisasi dan tipologi aliran dan paham 

yang bermasalah memang masih problematis. Bagi Van 

Bruinessen misalmya mengatakan bahwa kriteria yang 

tepat untuk mengukur paham bermasalah adalah kriteria 

sosiologis, bukan teologis. Artinya paham sempalan 

yang dimaksud adalah kelompok atau paham yang 

sengaja berbeda atau memisahkan diri dari pemahaman 

dan praktik keagamaan arus utama (mainstream) umat. 

Istilah mainstream dalam relasinya dengan paham 

bermasalah bisa jadi berubah seiring perkembangan 

zaman. Pemahaman dan praktik keagamaan pun bisa 

berubah menurut zaman dan tempat, dan akhirnya 

paham dan praktik keagamaan yang bermasalah pun 

bisa berubah menjadi bersifat kontekstual sesuai dengan 

zaman yang melatar belakanginya. (Ulumul Qur'an Vol. 

III, Nomor I, tahun 1992). 

Pandangan yang cukup elaboratif dalam 

mengurai fenomena paham sempalan adalah pendapat 

Bryan Wilson, seorang sosiolog dari Inggris, yang 

menyebut tujuh tipe sekte atau paham sempalan, yang 

juga diangkat Van Bruinessen dalam karyanya di atas. 

Tipologi yang dibuat Nilson berdasarkan sikap beberapa 

sekte terhadap dunia sekitar yang kesemuanya hampir 

secara nyata terwakili dan berkembang di Indonesia. 

Ketujuh tipe sekte atau paham sempalan ini adalah 

sebagai berikut; Pertama, tipe conversionist, yaitu paham 
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sempalan yang mengarahkan perhatiannya kepada 

perbaikan moral individu dengan kegiatan utamanya 
menobatkan orang lain di luar kelompoknya. Di 

Indonesia, paham yang mirip tipe ini adalah gerakan 

dakwah seperti Jamaah Tabligh yang berasal dari India 

(sekarang diBangladesh) dan paham Usrah yang semula 
dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir kemudian 

diadopsi oleh beberapa gerakan Islam di Indonesia. 

Kedua, tipe revolusioner, yaitu paham sempalan 

yang mengharapkan perubahan masyarakat secara 
radikal, misalnya paham messianistik. Paham Messianistik 
adalah paham memberikan ajaran tentang keselamatan 
melalui tokoh (seorang juru selamat). Paham Messianistik 
ini muncul dalam berbagai bentuk aliran keagamaan 

baru seperti jamaah al-Qiyadah al-Islamiyyah dan Lia 
Eden. 

Ketiga, tipe introversionis, kelompok yang mencari 
kesucian diri sendiri tanpa memedulikan masyarakat 
luas. Contoh kelompok ini diantaranya Sunda Wiwitan 
di Banten dan Samin pada awal pergerakannya di Jawa 
Tengah. 

Keempat, tipe manipulationist atau gnostic 
(berma'rifah) yakni suatu paham sempalan yang 
cenderung tidak peduli terhadap keselamatan dunia 
sekitar, tetapi mereka mengklaim bahwa mereka 
memiliki ilmu khusus yang biasanya dirahasiakan dari 
orang luar, seperti aliran kebatinan dengan amalan
amalan khusus dan sistem bai'at. 
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Kelima, tipe thaumaturgical, yakni paham yang 
mengembangkan sistem pengobatan, pengembangan 
tenaga dalam atau penguasaan atas alam gaib. Semua 
hal dalam aliran tipe ini membuat para anggotanya 
yakin akan kebenarannya. 

Keenam, tipe reformis, yakni paham yang melihat 
usaha reformasi sosial sebagai kewajiban esensial agama. 
Di Indonesia, paham yang termasuk dalam kategori ini 
adalah Nil, sebutan untuk Negara Islam lndonesia1• 

Ketujuh, tipe utopian, yakni suatu paham yang 
berusaha menciptakan komunitas ideal sebagai teladan 
untuk masyarakat luas, seperti sejumlah organisasi 
dan gerakan yang mengidealkan Daulah Islamiyah dan 
Khilafah. 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik 
Indonesia pada tahun 2014 telah mempublikasikan 
"Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Paham 
Keagamaan Bermasalah di Indonesia". Di dalamnya 
dijelaskan tentang indikator dan tipologi aliran dan 
paham keagamaan bermasalah. Menurut Puslitbang, 
indikator sebuah aliran dan paham keagamaan itu 
dianggap bermasalah bisa ditinjau dari dua aspek, 
yaitu menurut perundang-undangan (konstitusi) dan 
menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

1 Menurut Tim Penyusun , Nil tidak digolongkan sebagai reformis, 
melainkan masuk dalam kelompok revolusioneris karena tidak 
melakukan perubahan sosial budaya melainkan melakukan 
usaha perubahan dasar negara melalui pemberontakan. 
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Menurut perundang-undangan (konstitusi), suatu 

aliran dan paham keagamaan dianggap bermasalah 

apabila: (1) Membahayakan ketertiban umum; (2) 

Membahayakan keselamatan Jiwa; (3) Menyalahi 

norma umum; (4) Membahayakan kesehatan umum; (5) 

Melanggar hak-hak dasar orang lain; (6) Menyebarkan 

kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat; dan 

(7) Menganjurkan dan mengajarkan makar terhadap 

pemerintahan yang sah, serta tidak mengakui Pancasila 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, dalam 

'Pedoman Identifikasi Aliran Sesat" yang dikeluarkan 

pada tanggal 6 November 2007, menjelaskan beberapa 

kriteria suatu aliran dan paham keagamaan dinyatakan 

sesat, antara lain: (1) Mengingkari salah satu dari 6 

Rukun Iman dan 5 Rukun Islam; (2) Meyakini dan atau 

mengikuti aqidah yang tidak sesuai denagn dalil syar'i 

(Al-Qur'an dan as-Sunnah); (3) Meyakini turunnya 

wahyu setelahAl-Qur'an; (4) Mengingkari otentisitas dan 

atau kebenaran isi Al-Qur'an; (5) Melakukan penafsiran 

Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah 

tafsir; (6) Mengingkari kedudukan Hadits Nabi sebagai 

sumber ajaran Islam; (7) Menghina, melecehkan dan a tau 

merendahkan para Nabi dan Rasul; (8) Mengingkari 

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir; 

(9) Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok

pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti 
haji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu, 
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mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i, tapi 

karena berbeda kelompok. 

Tumbuh kembangnya beberapa aliran dan paham 

keagamaan yang bermasalah itu memberikan dampak 

terhadap para pengikutnya, yang secara sosial dianggap 

sebagai 'korban". Bagi para korban itulah, Pedoman 

Pembinaan Korban Aliran dan Gerakan Keagamaan 

Bermasalah ini diperuntukkan. Bagaimanapun juga, 

sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap harus 

diperhatikan dan berhak mendapatkan hak beragama 

yang benar. Dalam konteks inilah peran Kementerian 

Agama diperlukan. Selanjutnya pengguna utama 

buku pedoman ini adalah para Penyelenggara Syariah, 

Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu KUA di seluruh 

Indonesia 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan 

Agama. Undang-undang tersebut masih dinyatakan 

berlaku, meskipun pemah diajukan permohonan 

judicial review ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan N asional; 
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 

2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI; 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara 

Republik Indonesia yang telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri; 

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa 

Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

2008, Nomor KEP-03/A/JA/6/2008, Nomor 199 

Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada 

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga 

masyarakat; 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 

ten tang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama 
Republik Indonesia. 
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C. TUJUAN 

Buku panduan ini bertujuan untuk: 

1. Memberi panduan bagi Penyelenggara Syariah, Penyuluh 
Agama Islam, dan Penghulu dalam melakukan deteksi 
dini potensi konflik akibat kemunculan aliran dan 
gerakan keagamaan bermasalah; 

2. Memberi panduan bagi Penyelenggara Syariah, Penyuluh 
Agama Islam, dan Penghulu dalam mengidentifikasi 
korban aliran dan gerakan keagamaan bermasalah; 

3. Memberi panduan bagi Penyelenggara Syariah, 
Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu dalam 

melakukan penanganan dan pembinaan korban aliran 
dan gerakan keagamaan bermasalah. 

D. SASARAN 

Sasaran buku ini adalah: 

1. Korban aliran dan gerakan keagamaan bermasalah; 

2. Masyarakat di lingkungan sekitar korban aliran dan 
gerakan keagamaan bermasalah; 

3. Penyelenggara Syariah, Penyuluh Agama Islam, dan 
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Penghulu serta pejabat terkait dalam melakukan 
pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. 

E. TARGET BUKU PEDOMAN 

Target buku pedoman ini adalah: 

1. Para Penyelenggara Syariah, Penyuluh Agama Islam, 
dan Penghulu agama dapat menyadarkan para korban 
untuk kembali kepada ajar an agama yang benar; 

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam 
menghadapi korban aliran dan gerakana keagamaan 
bermasalah untuk lebih menciptakan kedamaian 
dan keharmonisan dalam beragama dengan 
mengedepankan prinsip Islam rahmatan liZ 'alamin. 

3. Terbangunnya sinergi an tara instansi dan komunitas 
terkait dalam melakukan advokasi, pendampingan, 
pembinaaan dan penanganan terhadap korban aliran 
dan gerakan keagamaan bermasalah. 
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A. KONSEPSI ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN 

DALAM PERSPEKTIF AL-QUR' AN DAN HADITS 

Terminologi Islam rahmatan lil I alamin dalam 

diskursus keislaman di Indonesia muncul diakhir 
dekade 1990-an. Para pemikir Islam memandang konsep 
rahmatan lil lalamin merupakan implementasi nilai

nilai Islam secara nyata dalam kehidupan masyarakat. 
Konsep rahmat bagi semesta alam, dalam pandangan 

beberapa ulama Indonesia diartikan dalam bahasa yang 
lain ada yang menyebut membumikan nilai-nilai Islam. 

Kata 'islam' berasal dari akar kata salima-yaslamu

islaman yang berarti 'selamat', I sentosa'. Kat a ini memiliki 

akar kata yang sama dengan kata 'salaam' yang berarti 
'damai'. Sedangkan Islam sendiri berarti 'tunduk 1

, lpatuh 1, 

Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham Keagamaan di Indonesia 



12 

'berserah diri', a tau menyerahkan segara urusan hanya 

kepada Allah SWT., agar tercapai keselamatan dan 

kedamaian di muka bumi serta keselamatan di dunia 

dan akhirat. 

Dalam buku The Spirit of Islam, Sir Seyyed Amir 

Ali melacak kata Islam yang berasal dari kata 'salaam' 

(salama). Menurutnya, makna asli salama adalah; menjadi 

hening, berada dalam ketentraman, telah menunaikan 

kewajiban, lunas membayar utang, berada dalam 

kedamaian yang sempurna. Dalam arti yang kedua, kata 

salama bermakna menyerahkan diri kepada Allah SWT. 

Kata 'islam' yang diturunkan dari kata itu bermakna 

kedamaian, keselamatan, keamanan. Sementara itu, 

Islam sebagai ajar an etika dan landasar berpikir bermakna 

sebuah jalan untuk mencapai keselamatan, kedamaian 

atau rasa aman. Penganut Islam disebut muslim yang 

berarti orang yang menyebarkan kedamaian sebagai 

bagian dari kewajibannya. 

Islam juga didefinisikan sebagai ketundukan 

atau kepatuhan, seperti dikatakan oleh Tishihiko 

Izutsu, seorang ilmuan ternama dari Jepang. Izustu 

mengatakan bahwa pada masa pra Islam, kata 'islam' 

berarti "menyerahkan" atau "memasrahkan" sesuatu 

yang sangat mulia. Dalam Al-Quran pengertian tersebut 

ditransformasikan menjadi tindakan penyerahan diri 

yang mengandung otonomi demi kepentingan diri atau 

ego manusia itu sendiri. Dengan demikian, term 'muslim" 

(kata pelaku dari Islam, "seseorang yang menyerahkan 
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dirinya") adalah orang yang melakukan penyerahan diri 
dan mewujudkan komitmennya terhadap Tuhan dan 
N abi secara suka rela. 

Konsep rahmata lil 'alamin berangkat dari teks 
Al-Qur'an surat al-Anbiya (21) ayat 107: 

Artinya: "Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk ( menjadi) rahmat bagi semesta". 

Terkait terminologi rahmat sebagaimana yang 
terdapat dalam ayat tersebut di atas, Quraish Shihab 
berpendapat bahwa kata 'rahmat' meliputi empat 
hal. Pertama, Rasul/utusan Allah, dalam hal ini Nabi 
Muhammad SAW. Kedua, yang mengutus beliau, dalam 
hal ini Allah. Ketiga, yang diutus kepada mereka (al
'alamin). Keempat, risalah yang dibawanya. Keempat 
hal tersebut merupakan rahmat yang sangat besar bagi 
kehidupan manusia dan alam semesta. 

Dengan demikian, ayat ini menyatakan bahwa 
Islam memang untuk kerahmatan bagi seluruh alam, 
bukan hanya keselamatan bagi manusia saja, tetapi 
juga untuk alam lainnya. Keselamatan manusia tidak 
ada artinya jika alam tidak dalam keselamatan. Islam 
yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan 
keselamatan bagi semuanya. Dapat dimengerti 
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bahwa Islam rahmatan liZ 'alamin bermakna Islam yang 
mengandung ajaran mulia penuh rahmat. 

Dalam hal ini, menarik apa yang dibahasakan 
oleh Kuntowijoyo dalam bukunya "Paradigma Islam". 
Menurutnya, Islam merupakan humanisme teosentrik, 

yang berarti seperangkat nilai keberagamaan yang 
sangat mementingkan manusia sebagai tujuan 
sentralnya. Nilai dasar Islam memang memusatkan 
dirinya pada keimanan kepada Tuhan, tetapi 
sesungguhnya ia mengarahkan perjuangannya untuk 
kemuliaan peradaban manusia. Menurut Kuntowijoyo, 
Islam mengenal Trilogi "Iman+Ilmu+Amal". Iman harus 
berujung pada amal (aksi). Artinya keyakinan kita akan 
keesaan Allah (tauhid) harus diaktualisasikan dalam 
kehidupan. Pusat keimanan Islam memang kepada 
Tuhan, tetapi ujung aktualisasinya adalah manusia. 
Islam menjadikan tauhid sebagai pusat dari semua 
orientasi nilai, sekaligus memposisikan manusia sebagai 
tujuan dari transformasi nilai itu. Manusia yang bukan 
hanya muslim, tetapi juga non-muslim, bukan hanya 
suku tertentu, bangsa tertentu, tetapi seluruh umat 
manusia di muka buni ini. 

Dalam kitab Shahih Muslim, terdapat sebuah 
kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. 
Diceritakan bahwa pernah dikatakan kepada Nabi 
SAW, "Wahai Rasulullah berdoalah untuk mengutuk kaum 

Musyrikin". Namun, beliau berkata: 
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Artinya: "Saya tidak dikirim sebagai kutukan, 

melainkan sebagai rahmat". 

Hal ini menjelaskan bahwa misi profetik Nabi 

Muhammad SAW. adalah membawa kedamaian, 

keteraturan, dan tidak saling menyalahkan, lebih-lebih 

mendoakan kejelekan kepada orang yang berbeda, 

meskipun berbeda agama. Inilah ungkapan sabdanya, 

"Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak". 

B. ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN DALAM 

LINTASAN SEJARAH 

Apabila kita lihat perjalanan sejarah Islam, 

khususnya periode Nabi SAW dan para Khulafa al

Rasyidun, dapat diketahui bahwa dakwah yang 

dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik ketika masih 

berada di Makkah maupun pada saat di Madinah, tidak 

hanya terfokus pada persoalan ketauhidan, tetapi juga 

masalah kehidupan sosial politik. Hal ini dapat dilihat 

dari sejarah kedatangan Nabi Muhammad SAW di 

Madinah. Sejak kedatangannya, Nabi Muhammad SAW 

melakukan aksi sosial politik dan keagamaan dengan 

membentuk sebuah perjanjian dengan masyarakat 

Madinah yang multi etnis dan multi agama. Masyarakat 
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ini disatukan dalam sebuah wadah Negara Madinah, 

dengan dasar konstitusi al-Mitsaq al-Madinah (Piagama 
Madinah). 

Sebagaimana diketahui, Piagam Madinah 

memberikan perlindungan hukum dan kebebasan 

beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 

Rasul berusaha menegakkan keadilan pada semua 

komunitas etnis dan agama yang ada sehingga tercipta 

suasana kedamaian dan ketentraman. Penghargaan 

terhadap perbedaan komunitas, etnis dan pemeluk 

agama yang ada di Madinah, merupakan salah satu 

indikator bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai 

kebaikan yang tinggi. 

Pembentukan masyarakat yang harmonis sebagai 
hasil dakwah Nabi Muhammad SAW, terus dilakukan 

oleh para sahabat yang menjadi pemimpin umat Islam 

setelah beliau wafat. Pada masa Khalifah Abu Bakar 
al-Shiddiq dan Umar ibn al-Khattab misalnya, usaha 
menegakkan sendi-sendi agama dan politik terus 
dilakukan. Bahkan kedua sahabat besar ini merupakan 

orang terpandang dan terhormat dari sisi sosial dan 
ekonomi yang tidak kenai Ielah dalam melakukan 
dakwah. Mereka memulai dari diri sendiri untuk tidak 
berbuat dzalim dan menghargai hak-hak orang lain, 
termasuk hak kehidupan beragama bagi orang lain. 

Dalam satu riwayat disebutkan, ketika menjadi 
Khalifah, Abu Bakar al-Shiddiq malah menjadi miskin. 
Untuk menutupi kehidupannya ia berusaha bekerja 
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sendiri dengan berjualan di salah satu pasar yang ada 
di kota Madinah. Harta kekayaan yang dimilikinya 
di pergunakan untukmelakukandakwahagarmasyarakat 
terhindar dari kemiskinan dan ketidakadilan. Melihat 
kenyataan ini, Umar ibn al-Khattab menegur dan 
meminta Abu Bakar al-Shiddiq mengambil sebagian 
kecil dari harta yang tersimpan di bait al-maal. Sebab ia 
sebenarnya juga mempunyai hak atas harta tersebut. 
Akan tetapi Abu Bakar al-Shiddiq tidak mengambilnya, 
bahkan berujar dia sangat tersiksa bila melihat umat dan 
masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya 
sengsara. Ia tidak mau memikul beban dosa yang begitu 
besar nanti. 

Kenyataan historis di atas dapat dipahami bahwa 
keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak orang lain 
merupakan ajaran Islam. Perkembangan masyarakat 
Islam awal kemudian mengalami perubahan, terutama 
setelah kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah 
dan Bani Abbas. Sebab sistem pemerintahan dan politik 
yang diberlakukan tidak lagi didasari nilai-nilai demokrasi 
(syura), terutama dalam pemilihan dan pengangkatan 
pejabat pemerintah. Sistem pemerintahan pada saat itu 
bersifat monarchi absolut, yang tidak melibatkan masyarakat 
banyak dalam proses pemilihan kepemimpinan. Di 
antara khalifah yang cukup terkenal pada masa Bani 
Umayyah ini adalah Umar ibn Abdul al-Aziz (99-102 
H.). Khalifah ini berusaha menegakkan keadilan, Hak 
Asasi Manusia (HAM), dan kesejahteraan sosial. 
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Pada awal pemerintahan bani Abbas, situasi 

politik tidak mengalami perubahan yang signifikan, 

meskipun pemerintahan saat itu melibatkan banyak 

etnik non Arab. Proses pembentukan masyarakat 

multicultur yang sesungguhnya baru terjadi pada masa 

pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H./754-

775 M.) dan Harun al-Rasyid (145-193 H./763-809 M.). 

Pada masa ini, masyarakat yang multi etnis, agama dan 

kultur ini bersatu membantu pemerintah Bani Abbas 

dalam pengembangan peradaban Islam. Salah seorang 

diantara kelompok ini adalah al-Walid ibn Barmak, 

Khalid ibn Barmak, yang berasal dari keluarga Majusy. 

Abu Ja'far (754-755 M.) dan al-Rasyid (763-809 M.) 

sangat apresiatif terhadap kelompok masyarakat yang 

memiliki kepedulian untuk pengembangan peradaban 

Islam. Beliau tidak memandang latar belakang 

agama, budaya, dan sosial politik mereka. Sebab hal 

terpenting adalah bagaimana Bani abbas menjadi maju. 

Pelibatan masyarakat multi etnis dan multi agama ini, 

sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan 

dan peran mereka dalam pengembangan peradaban 

Islam, merupakan salah satu indikator adanya sebuah 

kepercayaan (trust) pemerintah muslim atas masyarakat 

non muslim. 
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Setiap individu bebas menentukan pilihan 
hidupnya termasuk dalam beragama. Pemaksaan 

dalam kehidupan beragama sering menyebabkan 

ketersinggungan. Untuk menghindari ketersinggungan 

atau bahkan gesekan antar pihak, dalam mengamalkan 

Islam harus bebas dari unsur paksaan dan ancaman. 

Hak beragama dalam Islam dijamin sebagaimana hak 

untuk tidak beriman dibebaskan seperti dalam Al

Qur'an, surat Yunus (10) ayat 99: 

Artinya: "Dan jakalau Rabbmu menghendaki, tentulah 
beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 
apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 
menjadi orang-orang yang beriman semuanya". 

Ayat di atas jelas menyebutkan bahwa dalam 

memeluk sebuah agama tidak boleh ada paksaan. 
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Terdapat nilai tinggi di dalam ayat ini, yaitu kebebasan 

memeluk agama, memuliakan dan menghargai 

kehendak, pemikiran dan perasaan, serta membiarkan 

mengurus urusannya sendiri dan menangggung 

segala perbuatannya. Prinsip kebebasan merupakan 

ciri khas yang paling spesifik dan asasi. Sebab Islam 

mengutamakan kebebasan dan melindungi hak sebagai 

manusia. Agama boleh menawarkan jalan kebenaran, 

tetapi tidak boleh merasa paling benar. Agama boleh 

menawarkan kemenangan, tetapi tidak boleh ingin 

menang sendiri. 

Terkait dengan kebebasan dalam beragama 

pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa 

Nabi SAW, terdapat sekelompok muslim yang berjumlah 

12 orang keluar dari agama Islam, diantaranya adalah 

al-Harits bin Suwaid al-Anshari. Terhadap 12 orang ini 

Rasulullah SAW tidak menghalalkan darahnya. (Ibn 

Khaldun, tahun ... , hal. ... ). Beliau menghadapi persoalan 

tersebut dengan mencukupkan diri pada kandungan Al

Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 85 yang berbunyi: 
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Artinya: "Barang siapa mencari agama selain agama 
Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) 
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang 
rugi." 

Dengan demikian Nabi SAW memberi kebebasan 

kepada manusia dalam memilih agama, yang dipercayai 
atau dianutnya. Sikap toleransi yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad SAW ini berdasarkan penegasan dari 
Allah bahwa setiap individu dipersilahkan memilih 

agama yang ia sukai atau tidak memilih sama sekali (QS. 
2: 256, QS. 10: 108, QS.l7: 15, QS. 18: 29, QS. 27: 93, QS. 

30: 44, QS. 35: 39, QS. 39: 49). Nabi Muhammad SAW 

hanya diberi tugas sebagai pemberi kabar gembira dan 

peringatan. Beliau tidak memiliki hak untuk memaksa 

orang lain untuk mengikuti agamanya (QS. 5: 99, QS. 
7: 188, QS. 10: 41, QS. 11: 12, QS. 13: 40, QS. 15: 94, QS. 

16: 82, QS. 25: 56-58, QS. 50: 45, QS. 51: 52-55, QS. 42: 6, 

QS. 80: 5-7, QS. 88: 21-22). Memberikan hidayah kepada 

manusia hanya menjadi hak Tuhan, bukan manusia (QS. 

2: 272, QS. 4: 88, QS. 10: 99-100, QS. 28: 56, QS. 35: 8). 

Dalam konteks keberagaman di Indonesia, 

kebebasan tersebut dibatasi oleh Undang-undang Dasar 
1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) 

serta ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik. Bagi 
kehidupan intern umat beragama berlaku nilai-nilai 

aturan dari agama masing-masing. 
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2. Tasamuh atau Toleransi 

Tasamuh atau toleransi berasal dari bahasa Arab 

"tasammaha-yatasammahu-tasamuhan" yang berarti 

saling menghargai, menghormati dan toleransi. Sebagai 

sebuah konsep ajaran Islam, sikap tasamuh hadir sebagai 

bukti adanya pengakuan Islam terhadap hak-hak 

asasi masing-masing individu manusia. Seperti hak 

persamaan dan kebebasan, hak hid up, hak memperoleh 

perlindungan, hak memperoleh pendidikan, hak 

memperoleh kesempatan kehidupan yang layak, hak 

keadilan, hak rasa aman dan sebagainya. Sikap tasamuh 
juga sering diistilahkan dengan sikap toleran. 

Toleransi dalam perspektif komunikasi an tar manusia 

adalah sikap tolong-menolong, saling menghargai, saling 

menyayangi, percaya tidak saling curiga atau lebih 

kepada sikap saling menghargai hak-hak sebagai man usia, 

anggota masyarakat dalam suatu N egara. Oleh karena itu, 

toleransi berarti mengajarkan Islam mengandung unsur

unsur kemaslahatan demi terciptanya keselamatan dan 

kedamaian masyarakat, mencegah kemudharatan, 

kerusakan dan bahkan kebencian. Toleransi lebih 

menekankan pada sikap membiarkan orang lain 

berbeda, sebab perbedaan itu fitrah Ilahi. 
Sikap tasamuh atau toleransi ini diperlukan 

dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keragaman dan 

perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan 

merupakan fenomena yang lahir dari konsekuensi 
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hidup. Sikap toleransi ini penting untuk menghindari 
ketersinggungan atau paksaan antar manusia. Tasamuh 
hanya dilakukan pada aspek sosial kemasyarakatan, 
bukan pada aqidah atau ibadah. 

Sikap tasamuh atau toleran juga sikap lemah 

lembut. Sikap yang mutlak bagi seorang muslim untuk 
menghindari sikap egoisme, seperti dijelaskan dalam 
surat Ali Imran (3) ayat 159 sebagi berikut: 

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah 
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakallah kepadaNya". 
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3. Persamaan 

Persamaan (al-musawah) dalam Islam adalah tidak 

membedakan umat man usia atas jenis kelamin, asal usul 
etnis, dan warna kulit, latar belakang, sosial, ekonomi, 

dan sebagainya. Sikap persamaan ini merupakan 
refleksi dari sikap tauhid yang dimanifestasikan dalam 
akhlak (ukhuwah). Yaitu prinsip yang menekankan nilai 
persaudaraan dan kebersamaan yang dibingkai oleh rasa 

tanggung jawab dalam menjalani hid up bermasyarakat. 
Dasar sikap persamaan (al-musawah) ini adalah 

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 13: 

Artinya: "Wahai manusia sesungguhnya telah kami 
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang 
paling bertaqwa dian tara kamu". 
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Ayat ini memuat pesan bahwa tidak ada 
perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam 
hal apapun. Perbedaan hanya terletak pada ketaqwaan 
dan kualitas keimanannya kepada Allah SWT. Ayat ini 
mengajarkan sikap penghargaan terhadap orang lain, 
tanpa melihat warna kulit, suku, ras, dan golongan. Inilah 
makna ukhuwah basyariah, yakni menjaga persaudaraan 
sesama umat manusia. Penghargaan terhadap 
seseorang itu berdasarkan prestasi bukan prestise, 
seperti fanatisme keturunan maupun kesukuan. Dalam 
konteks beragama, sikap persamaan dan prinsip saling 
menghargai merupakan sarana untuk menciptakan 
tatanan masyarakat yang adil dan beradab, persuasif, 
bebas dari paksaan dan diskriminatif. 

4. Keadilan 

Muhammad Fu'ad Abdul Baqy dalam kitan Al
Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an mengemukakan 
bahwa lafaz 'adl dalam berbagai bentuk dan 
perubahannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 28 
kali, yakni pada 28 ayat dan 11 surat. Secara etimologis, 
al-'adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus), yang juga 
dapat bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, 
sederhana, dan moderat. Di samping itu, terdapat lafaz 
lain yang semakna atau sinonim dengan kata al-'adl, 
yakni al-qisthu dan al-mizan. 
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Kata llkeadilan" dalam bahasa Indonesia 

berasal dari kata dasar 11 adil" yang mendapat awalan 

like" dan akhiran II an". Kata ini berasal dari sera pan 

bahasa Arab, yakni: al-'adl yang bermakna: istiqamah, 

seimbang, harmonis, lurus, dan tegas. Quraish Shihab 

mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan 

dengan 11Sama atau persamaan" yang menjadikan 

pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang 

benar, kembali, berpaling, dan lain-lain. 

AllahSWTmengutus Rasul-Nya agarmenegakkan 

keadilan dan memerintahkan kepada umat-Nya untuk 

berbuat dan berlaku adil, sebagaimana firman Allah 

SWT pada Al-Qur'an surat al-Nahl (16) ayat 90 sebagai 

berikut: 

Artinya: II Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran 

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran". 
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Pada Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 8 
disebutkan: 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah 
kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali
kali karena kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil 
itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan". 

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk 
menegakkan keadilan, diantaranya agar: 

a. Manusia menegakkan kehidupan yang berkeadilan 
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al
Hadid ayat 25 dan Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90; 
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b. Kepemimpinan yang adil melahirkan tanggung jawab 

untuk memberikan perlawanan atas kezaliman, 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al

Baqarah ayat 124; 

c. Keadilan merupakan salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad SAW guna mewujudkan ketaqwaan, 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al

Maidah ayat 8. 

D. IMPLIKASI ISLAM RAHMATAN LIL ~LAMIN 

DALAM PEMBINAAN PAHAM KEAGAMAAN 

Nilai-nilai Islam rahmatan liZ 'alamin memiliki 

implikasi secara teologis dan ibadah. Implikasi teologis 

dapat dilihat dari indikasi bahwa pengakuan seseorang 

kepada Allah SWT menjadi sangat kuat. Sementara 

implikasi yang muncul dari aspek ibadah adalah 

mengakui macam ketentuan ibadah yang diproduksi 

oleh ulama-ulama mazhab yang diakui. Bila keduanya 

terabaikan, maka fenomena munculnya aliran sempalan 

menjadi tidak bisa dihindari. Mengabaikan keduanya 

(teologis dan ibadah) bisa berdampak pada beberapa hal 

sebagai berikut: pertama, mengingkari salah satu rukun 

Islam atau rukun Iman; Kedua, melakukan penafsiran 

yang tidak berdasar kaidah tafsir, mengingkari hadits 

Nabi, mengingkari Nabi Muhammd SAW sebagai Nabi 

terakhir; dan ketiga, mengubah atau menambah pokok 

ibadah yang telah ditetapkan syara'. 
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Secara sosial-keagamaan, akibat tidak mampu 

menerapkan Islam rahmatan liZ 'alamin terlebih 

membiarkan aliran sempalan sehingga terus berkembang 

maka akan berakibat pada beberapa hal berikut: pertama, 

terjadi keresahan dalam masyarakat; Kedua, tercipta 

kebimbangan/kebingungan umat; Ketiga, terganggunya 

ukhuwah islamiyah; Keempat, terjadinya penodaan 

atas (ajaran) agama; Kelima, otoritas ulama/lembaga 

keagamaan tertanggu; Keenam, tumbuhnya degradasi 

ajaran dalam lembaga keagamaan. 
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BABIII 
PEMBINAAN KORBAN ALIRAN DAN 

GERAKAN KEAGAMAAN BERMASALAH 

A. IDENTIFIKASI KORBAN ALIRAN DAN GERAKAN 

KEAGAMAAN BERMASALAH 

Berkembangnya teknologi dan era kebebasan, 

memberikan kontribusi terhadap keragaman interpretasi 

keagamaan yang kerliru dalam masyarakat, khususnya 

dalam pemahaman pengamalankeagamaan. Pemahaman 

(interpretasi) terhadap teks wakyu oleh orang yang 

tidak memiliki otoritas keilmuan akan mengakibatkan 

distorsi terhadap pemahaman keagamaan seseorang 
dan masyarakat. 

Selanjutnya seperti yang kita pahami secara 

bersama bahwa setiap individu boleh dan bebas untuk 

menjalankan kegiatan keagamaan yang dipercayainya. 

Hal tersebut dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 yang 
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intinya merupakan kebebasan dan hak asasi beragama. 

Hanya saja dalam penafsiran teks beragama tersebut 
harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat 

untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan 
keagamaan terse but menurut undang-undang ini adalah 

adanya batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar 
sehingga tidak bermasalah dari pokok-pokok ajaran 

agama itu sendiri. Caranya dilakukan sesuai dengan 
kaidah penafsiran yang sudah disepakati ulama (ijma'). 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan 
Agama, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, 

tertanggal 27 Januari 1965 menjelaskan berdasarkan 
pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi
organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan 
dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Ajaran dan 
perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal 

yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, 
dan menodai agama. 

Berikutnya, pasal156a KUHP ini pada prinsipnya 
pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas 
menyebutkan larangan mengusahakan dukungan urn urn 
dan tidak untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu 
agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: 
"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan 
dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang 
sesuatu agama yang dianut di Indonesia a tau melakukan 
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kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai 
kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan 
mana bermasalah dari pokok-pokok ajaran dari agama 
itu". 

Kondisi inilah yang menjadi tantangan 
Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dalam menghadapi 
interpretasi paham keagamaan yang tidak otoritatif 

tersebut. Interpretasi keagamaan yang tidak otoritatif 
atau paham keagamaan bermasalah (sesat) akan 

mengakibatkan konflik horizontal yang berkepanjangan. 

Konflik ini memberikan dampak buruk terhadap 

kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. 

Sehingga dalam konteks inilah Penyelenggara Syariah, 

Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu berada di garis 

depan dalam memberikan penjelasan yang tepat dan 

mengenai sasaran dalam kaidah beragama yang baik 

dan benar. Oleh karenanya, sense of crisis (kepekaan) 

terhadap perkembangan aliran a tau gerakan keagamaan 

bermasalah menjadi mungkin untuk dimunculkan agar 

tidak menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan 

yang rentan terhadap kekerasan. 

Terjadinya konflik dan kekerasan akibat adanya 

korban aliran dan gerakan keagamaan bermasalah 

di dalam masyarakat, disebabkan lemahnya dalam 

mendeteksi dini terhadap potensi terjadinya konflik 

tersebut. Di samping itu, masih banyak faktor yang 

mendukung terjadinya konflik dan kekerasan tersebut 
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seperti; faktor sosial, ekonomi, dan masyarakatnya 
sendiri yang tidak bisa menerima perbedaan. Konflik 
yang berakar dari paham keagamaan yang bermasalah 
tersebut, pada awalnya bersifat Iaten (tersembunyi/ 
terselubung), lalu berubah menjadi bersifat terbuka. 

Ulama sebagai pewaris N abi juga pewaris 
peradaban Islam memiliki peran dan tanggungjawab 
yang begitu besar dalam membimbing umat. Agar tetap 
istiqamah dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang 
baik dan benar sesuai dengan ajarannya, sebagaimana 
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mereka tetap 
diperlukan kehadirannya sebagai pelayan umat 
(khadimul ummat). Oleh karena itu, ulama harus bersifat 
tegas, arif, dan bijaksana terhadap berbagai gejolak dan 
setiap penyimpangan, baik yang terkait dengan aqidah 
maupun syariah. Adapun MUI, sudah barang tentu 
mengambil peran aktif ini dalam menjaga nilai-nilai 
Islam dan keislaman umat Islam. 

Indonesia sebagai negara hukum dan mengacu 
kepada konstitusi serta perundang-undangan dalam 
menangani masalah paham, aliran, dan gerakan 
keagamaan bermasalah harus mengacu kepada undang
undang. Menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, indikator suatu aliran dan paham 
keagamaan dianggap bermasalah apabila: 

l.Membahayakan ketertiban publik, seperti penafsiran 
dan penyebaran ajaran agama yang nyata-nyata 
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bermasalah, menyesatkan, menyangkut masalah dan 
mendorong kekacauan atau kerusuhan di tengah 
masyarakat; 

· 2. Membahayakan keselamatan jiwa, seperti 
mengajarkan kepada pengikutnya untuk melukai diri 
sendiri dan orang lain; 

3. Mengganggu akhlak publik, seperti ajaran yang 
memperbolehkan seks bebas dan perzinaan; 

4. Membahayakan kesehatan publik, seperti ajaran yang 
memperbolehkan obat-obatan terlarang; 

5. Melanggar hak-hak dasar orang lain, seperti 
pengkonsepsian dan penafsiran ajaran agama yang 
dalam penyebarannya memaksa mencuci otak orang 
lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
memobilisasi pendanaan dari masyarakat secara 
manipulatif; 

6. Menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah 
masyarakat, seperti syair-syair, baik secara lisan 
maupun tertulis yang menghalalkan darah orang lain 
bahkan orang tua kandung, atau mendorong orang 
lain melakukan kekerasan fisik dan teror; 
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7. Menganjurkan permusuhan dan mengajarkan makar 

terhadap pemerintahan yang sah serta tidak mengakui 

Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sementara menurut MUI kriteria tentang paham 

yang dianggap sesat apabila memenuhi unsur sebagai 

berikut: 

1. Mengingkari salah satu rukun Iman yang 6 (enam), 

yakni beriman kepada Allah, kepada malaikat

Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul

Nya, kepada hari kiamat, kepada qadha dan qadar, 

dan percaya rukun Islam yang 5 (lima), yakni 

mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan 

shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan 

ramadhan, dan menunaikan haji; 

2. Meyakini dan a tau mengikuti aqidah yang tidak sesuai 

dengan dalil syar'i (Al-Qur'an dan As-Sunnah); 

3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an; 

4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an; 

5. Melakukan penafsiranAl-Qur'an yang tidak berdasarkan 

kaidah-kaidah tafsir; 

6. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber 

ajaran Islam; 
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7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para 
Nabi dan Rasul terakhir; 

8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi 
dan Rasul; 

9. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok 
ibadah yang telah ditetapkan syariah, seperti haji 
tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu; 

10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, 
seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan 
kelompoknya. 

Jika diambil kesimpulan sederhana, maka 
ketetapan MUI yang menyatakan bahwa indikator aliran 
dan gerakan keagamaan bermasalah itu adalah: 

1. Otoritas penafsiran mutlak pada keinginan sang Imam; 

2. Kegiatannya membahayakan bagi diri dan penganut 
serta warga masyarakat lainnya; 

3. Mengaku menerima wahyu; 

4. Mengaku sebagai N abi; 

5. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang 
halal; 
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6. Ada struktur dan aturan yang ketat yang mutlak diikuti 

dan ditaati oleh anggota yang tidak berdasar dari teks 

dan konteks wahyu; 

7. Berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama 

keluar jauh dari teks dan konteks wahyu; 

8. Aktivitasnya eksklusif (menutup diri). 

Beberapa lembaga telah merilis beberapa paham 

dan aliran keagamaan yang bermasalah. N amun 

demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Agama memiliki tugas untuk melakukan tindakan 

preventif (pencegahan) terhadap berkembangnya aliran 

dan gerakan keagamaan bermasalah sehingga tidak 

mengakibatkan ekses negatif-konflik horizontal berupa 

kekerasan terhadap penganut paham bermasalah, 

sekaligus menangani penyelesaian akibat konflik 

terse but. 
Penanganan aliran dan gerakan keagamaanpun 

juga sejalan dengan konsep al-maqashid al-syariah (tujuan 

utama syariah) yaitu memelihara agama atau hifzh 

al-din. Konsep hifzh al-din ini dimaksudkan sebagai 

upaya preventif pemerintah dalam menjaga agama 

dan masyarakat agar tidak melenceng dari ajaran yang 

sebenarnya. Oleh sebab itu, konsep hifzh al-din bukan 

saja menjadi tugas negara dalam konteks menjaga agama 

yang dianut masyarakatnya. 
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B. TAHAPAN PENANGANAN 

Penanganan atas korban aliran dan gerakan 
keagarnaan berrnasalah harus segera dan intens untuk 
dilakukan. Maka hal ini rnenjadi tugas dan tanggung 
jawab bersarna dari berbagai kalangan rnuslirnin, baik 
cendikia, akadernisi, praktisi, dan rnasyarakat, rnaupun 
juga pernerintah sebagai penentu kebijakan. Adapun 
penanganan korban aliran dan gerakan keagarnaan 
berrnasalah tersebut, haruslah dilakukan tindakan yang 
cepat, tepat, dan akurat. Hal tersebut dirnaksudkan agar 
dapat rnencegah adanya kernungkinan-kernungkinan 
atau terjadinya resistensi (penolakan) dan konflik yang 
berkepanjangan. 

Tindakan penanganan utarna atas rnunculnya 
korban aliran dan gerakan keagarnaan berrnasalah 
ini, adalah bagairnana Kernenterian Agarna rnarnpu 
rnengoptirnalkan resouces- surnber daya, yang dirniliki 
Kernenterian Agarna khususnya Penyelenggara Syariah, 

Penyuluh Agarna Islam, dan Penghulu yang tersebar di 
negeri ini, dalarn rnengernbangkan paharn keagarnaan 
mainstream- rahmatan liZ 'alamin. Sekaligus rnelakukan 
dakwah terhadap kelornpok aliran dan gerakan 
keagarnaan berrnasalah. Hal ini harus segera dilakukan 

sebelurn terjadinya konflik yang rneluas. Oleh karena 
itu, ada beberapa tahapan a tau langkah penanganannya. 
Diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Tindakan Pencegahan 

Umumnya konflik sosial berlatar identitas 

(paham keagamaan) dalam suatu masyarakat cenderung 

lebih kompleks, bertahan lama, serta sulit dikelola. 

Hingga saat ini belum ada bentuk intervensi atau pola 

penanganan korban aliran dan gerakan keagamaan 

bermasalah yang tepat, dan langsung menyelesaikan 

persoalan tersebut. Karena selalu muncul perubahan 

dan interaksi sosial serta benturan antar kekuatan yang 

berbeda di mana korban aliran dan gerakan keagamaan 

bermasalah tersebut berada. 

Pola penanganan akibat kemunculan korban 

aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di suatu 

daerah, tidak serta merta bisa direplikasi a tau diterapkan 

di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan 

langkah penanganan korban aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah perlu dicermati dan dianalisis, 

tidak saja berdasarkan teori konflik universal, tetapi 

perlu juga menggunakan paradigma lokal (kearifan 

lokal) agar objektivitas tetap berada dalam bingkai 

kondisi nilai, dan tatanan kehidupan setempat. Dalam 

merespon penanganan korban aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah dibutuhkan penyelesaian lebih 

tepat, dengan menerapkan model penyelesaian yang 

disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya 

setempat. 
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Dalam memfasilitasi penetapan tindakan dalam 

penanganan korban aliran dan gerakan keagamaan 

bermasalah secara langsung, perlu diperhatikan hal

hal berikut; Pertama, informasi dasar yang dibutuhkan 

sebagai landasan dalam menentukan cara atau 

pendekatan yang mungkin dilakukan oleh kelompok 

atau organisasi masyarakat. Data dan informasi yang 

digunakan erat kaitannya dengan proses identifikasi 

dan analisis korban aliran dan gerakan keagamaan 

bermasalah yang berkembang di masyarakat. Hal ini 

sangat penting agar penyusunan strategi benar-benar 

mengindikasikan kondisi aktual dan memudahkan 

dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki; Kedua, 

isu-isu strategis berkaitan dengan perkembangan situasi 

politik, sistem administrasi pemerintahan, keamanan, 

prosedur proyek, waktu dan kondisi keamanan sangat 

menentukan pendekatan dan tindakan pokok dalam 

pengelolaan dan pencegahan berkembangnya korban 

aliran dan gerakan keagamaan bermasalah yang 

terjadi; Ketiga, pentingnya penguasaan para pemangku 

kepentingtan (Penyelenggara Syariah, Penyuluh Agama 

Islam, dan Penghulu) dalam melakukan fasilitasi 

terhadap berbagai persoalan yang dihadapi terutama 

menyangkut strategi fasilitasi. (Wahyudin Sumperno, 

Modul Resolusi Konflik, Kemendagri, 2011, 170). 
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Tindakan preventif atau pencegahan tersebut 

adalah kernarnpuan rnenganalisa potensi konflik yang 

dirniliki jaringan Kernenterian Agarna; Penyelenggara 

Syariah, Penyuluh Agarna Islam, dan Penghulu dalarn 

rnernaharni perkernbangan pernaharnan keagarnaan 

berrnasalah di suatu daerah. Dengan dernikian, yang 

bersangkutan rnarnpu rnelakukan tindakan yang 

tepat dalarn rnelakukan pencegahan, pernbinaan dan 

rnenindaklanjuti penanganan korban aliran dan gerakan 

keagarnaan berrnasalah. Tahapan identifikasi potensi 

konflik tersebut rneliputi; kernarnpuan rnernetakan 

kelornpok yang potensial bertikai, pernetaan kelornpok 

yang rnendukung dan rnenolak, tingkat penolakan 

yang terjadi, apakah barn tahap penolakan verbal, atau 

penolakan fisik, kernarnpuan rnengkornunikasikan 

potensi konflik kepada pihak terkait untuk 

rnengantisipasi konflik terbuka dan sistern penanganan 

konflik dari Kernenterian Agarna. 

Dari identifikasi potensi konflik akibat 

kernunculan aliran dan paharn keagarnaan berrnasalah 

tersebut, rnaka pencegahannya dilakukan dengan 

rnernperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 
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43 

Fasilitator atau pembanding (Penyelenggara 
Syariah, PenyuluhAgama, dan Penghulu) memanfaatkan 
elit lokal (tokoh agama, tokoh masyarakat)-dimana 
korban aliran dan gerakan keagamaan bermasalah 
itu berada, untuk mendorong dialog dan mengajak 
kelompok yang menganut aliran dan gerakan keagamaan 
bermasalah dapat kembali memahami ajaran agama 
yangbenar. 

Fokus 2: 
Membangun Kepercayaan kepada 

Instansi terkait dan Kepolisian 

Fasilitator atau pembanding (Penyelenggara 
Syariah, Penyuluh Agama, dan Penghulu) melakukan 
komunikasi atas hasil analisis dan pemetaan potensial 
konflik kepada pihak terkait. Serta mendorong instansi 
terkait untuk berpartisipasi aktif ikut meredam dan 
meminimalisir potensi konflik. 
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Fokus 3: 

Re-edukasi Pemahaman Keagamaan 

Yang dirnaksud re-edukasi di sini adalah rnengajak 

dialog pernaharnan ulang terhadap pernaharnan dan 

aliran yang dianut oleh korban sehingga turnbuh 

kesadaran untuk kern bali kepada paharn yang benar (ar

ruju' ilal haq). Fasilitator atau pendarnping pernbanding 

(Penyelenggara Syariah, Penyuluh Agarna, dan 

Penghulu) bersarna pernuka agarna lokal rnelakukan 

re-edukasi kepada kelornpok yang rnenganut aliran 

dan gerakan keagarnaan berrnasalah serta rnasyarakat 

sekitar ten tang pernaharnan keagarnaan yang benar a tau 

Islam yang rahmatan lil'alamin. 

2. Penanganan Korban Aliran dan Gerakan Keagamaan 

Bermasalah 

Penanganan korban aliaran dan gerakan 

keagarnaan berrnasalah dilakukan dengan berbagai 

pendekatan. Narnun dernikian, pendekatan penanganan 

tersebut harus dilakukan atas dasar hasil analisis ten tang 

identifikasi korban aliran dan gerakan keagarnaan 

berrnasalah itu sendiri. ldentifikasi yang dilakukan 

oleh Penyelenggara Syariah, Penyuluh Agarna, dan 

Penghulu tersebut sangat berrnanfaat untuk rnernetakan 

pendekatan penanganan yang akan dilakukan. 
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Penanganan korban aliran dan gerakan 
keagamaan bermasalah yang dilakukan Kementerian 
Agama sebagai instansi yang bertanggungjawab 
terhadap kehidupan keagamaan masyarakat dilakukan 
melalui beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Kultural atau Kearifan Lokal 

Kultur atau budaya adalah sebuah norma yang 
disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat 
dan diyakini kebenarannya. Norma yang diyakini 
kebenarannya dan dipedomani bersama tersebut sering 
kali berwujud dalam sebuah kearifan lokal. Nilai, 
norma, dan aturan setempat tersebut mendorong serta 
menghasilkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan 
berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan 
tersebut untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup 
mereka. 

Dalam hal penanganan terhadp korban aliran dan 
gerakan keagamaan bermasalah, pendekatan kultural 
atau kearifan lokal sangat mungkin dilakukan oleh 
pihak-pihak terkait. Pendekatan kearifan lokal dalam 

penangan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah 
dilakukan dengan menguatkan nilai-nilai atau norma 

yang disepakati bersama terhadap kelompok yang 
menganut aliran dan gerakan keagamaan bermasalah 
tersebut. Sebab bisa dipastikan aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah yang dianut oleh kelompok 
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tersebut tidak sejalan dengan kearifan lokal di mana 
mereka tinggal. 

Norma kearifan lokal tersebut dijadikan 

sarana atau wahana pembinaan terhadap individu 

atau kelompok yang menganut aliran dan gerakan 
keagamaan bermasalah dilakukan secara bertahap dari 

individu hingga ke kelompok. 

b. Pendekatan Pendidikan Informal 

Pendekatan pendidikan merumuskan beberapa 
strategi. Strategi pertama adalah mengajak dengan 

bijaksana (bi al-hikmah). Penyampaian dakwah dilakukan 

menurut tingkat kemampuan pribadi dan kondisi 

sosialnya. Pendekatan bi al-hikmah ini dilakukan dengan 

model pengajaran yang baik yang dapat masuk ke 
dalam hati melalui cara yang lembut sehingga terhunjam 

perasaan yang dalam karena kelembutan tersebut. Hal 
tersebut dilakukan dalam pengajian-pengajian yang 

sering dilakukan oleh tokoh agama lokal di kampung
kampung seperti di majelis-majelis ta1im dan kelompok 
pengajian lainnya yang ada di mushallah dan masjid 
yang berada di lingkungan masyarkat. 

Strategi yang kedua yaitu berdiskusi atau 
berdialog dengan cara yang baik, yaitu tanpa membebani 
dan menekan terhadap orang yang berbeda pendapat, 
menghina dan menjelekkan. Dialog dilakukan tidak 
bertujuan mengalahkan seseorang dalam dialog itu, 
tetapi bertujuan untuk menyampaikan kebenaran. 
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c. Pendekatan Hukum 

Pendekatanhukum padahakikatnyamengandung 

unsur preventif, karena dengan adanya ancaman 

dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan 

diharapkan adanya efek pencegahan/penangkalnya. Hal 

ini berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai 

sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang 

berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi 

kejahatan. 

Kebijakan penanggulangan mengenai delik-delik 

agama (termasuk aliran sesat) sampai dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, 

Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, tertanggal 27 

Januari 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya 

aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan 

kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran 

dan hukum agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran 

itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, 

memecah persatuan nasional, dan menodai agama. 

(Saiful Abdullah, 2013). 

Pendekatan hukum ini dilakukan oleh instansi 

berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan sebagai 

institusi yang melakukan tindakan penindakan. Namun 

demikian, pendekatan hukum ini merupakan alternatif 

terakhir setelah proses dialog, mediasi dan pendekatan 

kultur dilakukan. 
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C. TINDAK LANJUT PENANGANAN DENGAN 
INSTANSI TERKAIT 

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu 

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 
hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan ketika 

aspek pendekatan kultural melalui proses dialog dan 
pendekatan persuasif tidak berhasil. Namun demikian, 
untuk tenaga di lapangan yang dimiliki Kementerian 
Agama dalam hal ini Penyelenggara Syariah, Penyuluh 
Agama Islam, dan Penghulu harus menindaklanjuti 
pemetaan identifikasi aliran atau paham keagamaan 
bermasalah melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

No. KEGIATAN PENAGGUNG TINDAKAN 
JAWAB 

1 Deteksi Penyeleng- Melakukan pemetaan 
dini adanya gara Syaria, atas hasil pengamatan 
korban Penyuluh terhadap berkembang-
aliran dan Agma Islam, nya aliran atau gerakan 
gerakan Penghulu dan keagamaan yang ada 
keagamaan dibantu tokoh di daerahnya masing-
bermasalah agama lokal masing. Sekaligus 
(gunakan (ustadz, kiai melakukan edukasi 
form: 1) yang ada di tentang pemahaman 

masyarakat) keagamaan yang 
sebagai salah benar/mainstream. 
satu sumber Hasil pemetaan tersebut 

dilaporkan kepada 
Kemenag, sebagai 
bahan pencegahan dan 
pembinaan 
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2 Deteksi Penyeleng- Melakukan pemetaan 
dini potensi gara Syaria, potensi konflik: 
konflik Penyuluh pemetaan kelompok 
akibat Agama Islam, yang mendukung 
aliran dan Penghulu dan dan menolak, tingkat 
gerakan dibantu tokoh penolakan yang terjadi, 
keagamaan agama lokal apakah baru tahap 
bermasalah (ustadz, kiai penolakan verbal, atau 
(gunakan yang ada di penolakan fisik. Hasil 
form: 1) masyarakat) pemetaan dimaksud-

kan untuk mengukur 
potensi konflik yang 
mungkin akan terjadi 
dan melakukan antisi-
pasi terjadinya konflik 
horizontal. 

3 Re-edukasi Penyelenggara Melakukan re-
dan dialog Syaria, edukasi pemahaman 
paham Penyuluh keagamaan yang 
keagamaan Agama Islam, benar atau penyadaran 
terhadap Penghulu dan melalui berbagai 
kelompok dibantu tokoh kegiatan berbasis 
pengikut agama lokal kearifan lokal dan 
aliran dan (ustadz, kiai kegiatan masyarakat: 
gerakan yang ada di majelis ta1im, halaqah, 
keagamaan masyarakat) pendidikan dsb. 
bermasalah sebagai salah 
bersama satu sumber 
dengan 
tokoh 
agama 
setempat 
(gunakan 
form 2) 
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4 Koordinasi Penyelenggara Mengkomunikasikan 
dengan Syaria, potensi konflik 
pihak terkait Penyuluh kepada pihak terkait 
(Kankemenag, Agama Islam, untuk mengantisipasi 
Kepolisian, dan Penghulu. konflik terbuka. 
MUI) 
(gunakan 
form: 3) 

5 Penanganan Kemenag Melakukan 
langsung bidang Urais, koordinasi dan re-
terhadap Kepolisian, edukasi terhadap 
kelompok MUidan kelompok aliran dan 
aliran dan Kejaksaan. gerakan keagamaan 
gerakan bermasalah. 
keagamaan Pendekatan persuasif 
bermasalah dan dialogis. 
dengan 
melibatkan 
berbagai 
pihak 
(gunakan 
form: 4) 

6 Melokalisir Pemda, Melokalisir potensi 
kasus atau Kemenag konflik akibat aliran 
konflik Bidang Urais, dan gerakan keaga-
(gunakan Kepolisian, maan bermasalah 
form: 5) MUI, dan agar tidak meluas. 

Kejaksaan. 

7 Mediasi dan Pemda, Melakukan mediasi 
penanganan Kemenag dan upaya penanga-
konflik Bidang Urais, nan konflik melalui 
(gunakan Kepolisian, dialog damai dan 
form: 6) MUI, dan mencari penyelesaian 

Kejaksaan dan penyadaran. 
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Desain kegiatan Program Penanganan Korban 
Aliran dan Gerakan Paham Keagamaan bermasalah 
Berbasis Penyelengga Syariah, Penyuluh Agama, 
Penghulu KUA dan Masyarakat. 

Deskripsi Indikator Media Me to- Waktu Sa saran 
Kegiatan Kunci Veri- de Pelak-

fikasi sana an 

Kegiatan 1 l.Adanya l.Terpe- FGD TIM IRA 
FGD (Focus kesamaan takan- (Islam 
Group persepsi nya Rahmatan 
Discusion) dari model Lil 

Study 
peserta pen de- 'Alamin) 
FGD katan dan 

Awal: 
ten tang Penye-

Studi 
pena-

dokumen data dan nganan lenggara 

pemetaan informasi korban Syariah, 

awal dari kondisi ali ran Penyuluh 

stake holder korban dan Agama 
aliran gerakan Islam, dan 

Tujuan: dan paham Penghulu. 
l.Menggali gerakan keaga-

informasi paham maan 
apa yang keaga- berma-
sudah maan salah di 
dilakukan berma- daerah-
oleh 

salah daerah 
penyu-

di daerah sasaran luhdan 
penghulu sa saran 

di daerah 
sa saran 
serta 
penelitian 
yang telah 
dilakukan 
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2 .Peserta 2. Adanya 2. Strategi 
FGD dapat model, implemen-
memetakan strategi, tasi model 
apa yang pelibatan dan pena-
sudah masyarakat nganan 
dilakukan: serta korban 
penyebab, pendekatan aliran dan 
potensi yang bisa gerakan 
konflik, dilakukan paham 
cara penye- dalam keagama-
bar an, melakukan an ber-
solusi atau pena- masalah 
pen de- nganan 
katan yang korban 
harus aliran dan 
dilakukan, gerakan 
penguatan paham 
terhadap keagama-
penyeleng- an ber-
gar a masalah 
syariah, 
penyuluh 
agama 
Islam, dan 
peng-
hulu serta 
masyara-
kat (GPAI/ 
pen gurus 
masjid/ 
pesantren 
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Kegiatan 2 1. Model 1. Model TOT 1.Penye-
TOT1: pendekatan dan lenggara 
Model metode strategi Syariah 
Pen dam- dan strategi pena- 2.Penyu-
ping an penanganan nganan luh 
Penanganan korban korban Agama 
korban aliran aliran dan aliran Islam 
dan gerakan gerakan dan 3.Peng-
paham paham gerakan hulu 
keagamaan keagamaan paham 4.Tokoh 
bermasalah bermasalah keaga- masya-

maan ber- rakat 
Tujuan: 2. Model masalah GPAI, 
1. Peserta pembinaan Pengu-

mampu korban 2. Model rus 
memahami aliran dan pembi- masjid, 
pendekatan, gerakan naan pesan-
metode paham korban tren. 
dan strategi keagamaan ali ran 
penanganan bermasalah dan 
aliran dan gerakan 
paham paham 
keagamaan keaga-
bermasalah maan ber-

2. Peserta masalah 
mampu 
memahami 
model 
penanganan 
korban 
aliran dan 
gerakan 
paham 
keagamaan 
bermasalah 
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Kegiatan 3 1. Pengua- 1. Pemahaman TOT l.Penye-
TOT2: tan resolusi leng-
Penanganan kapasitas konflik dan gar a 
dan resolusi Penye- penanganan syariah. 
konflik lenggara korban aliran 2.Penyu-
korban Syariah, dan gerakan luh 
aliran dan Penyuluh paham agama 
gerakan Agama keagamaan Islam 
paham Islam, bermasalah 3.Peng-
keagamaan dan hulu 
bermasalah Penghulu 2. Mendorong 4.Tokoh 

KUAdan pendekatan masya-
Tujuan: tokoh kultural dan rakat, 
Penguatan masya- kearifan lokal 'GPAI, 
kapasitas rakat dalam resolusi pengu-
Penye- konflik aliran rus 
lenggara 2. Pengua- danpaham masjid, 
Syariah, tan keagamaan pes an-
Penyuluh deteksi bermasalah tren 
Agama dini 
Islam, dan konflik 3. Sensifitas dari 
Penghulu dan masing-masing 
KUAdan resolu- Penyelenggara 
tokoh sinya Syariah, 
masyarakat Penyuluh 
untuk Agama Islam, 
deteksi dan Penghulu 
dini dan KUA dan tokoh 
pencegahan masyarakat 
terjadinya untuk deteksi 
konflik diri dan 
akibat pencegahan 
aliran dan terjadinya 
gerakan konflik akibat 
paham aliran dan 
keagamaan gerakan paham 
bermasalah. keagamaan 

bermasalah 
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4. GPAI 
dantokoh 
masyarakat 
memiliki 
kemampuan 
untuk 
mendeteksi 
potensi aliran 
dan gerakan 
keagamaan 
bermasalah 
melalui model 
deteksi dini 

5. Mendorong 
GPAI, tokoh 
masyarakat 
membentuk 
Forum Diskusi 
antar guru, 
komunitas 
sekolah, siswa 
dan masyarakat 
untuk 
mengaktifkan 
deteksi dini. 

6. Alternatif: 
jejaring sosial, 
media lokal 
(forum FGD 
online via 
internet, radio, 
tv, Koran). 
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Kegitan4 1. Melakukan l.Model Pend am- 1. Penye-
Pend am- pendampi- pend am- pingan di lenggara 
pingandan ngan ping an daerah syariah 
monev terhadap terhadap sasaran 2.Penyuluh 
penanga- model anggota bersama agama 
nan penanganan dantokoh Penye- Islam 
korban yang telah korban lenggara 3. Penghulu 
ali ran dilakukan aliran dan Syariah, 4.Tokoh 
dan di lapangan gerakan Penyuluh masya-
gerakan paham A gam a rakat, 
paham 2. Melakukan keagamaan Islam, GPAI, 
keagamaan monitoriong bermasalah. dan Pengurus 
bermasalah dan evaluasi Penghulu Masjid, 

terhadap 2. Monev KUA Pesantren 
Tujuan: model model dan 
Pend am- pend am- penanganan tokoh 
ping an ping an terhadap masya-
Penye- konflik dan anggota rakat 
lenggara penanganan dantokoh 
Syariah, korban korban 
Penyuluh aliran dan aliran 
Agama gerakan dan 
Islam, dan paham gerakan 
Penghulu keagamaan paham 
KUAdan bermasalah keagamaan 
tokoh di daerah bermasalah 
masyarakat sasaran. 
dalam 
mela-
kukan 
deteksi dini 
dan pence-
gahan 
konflik dan 
penanganan 
korban 
aliran 
dan 
gerakan 
paham 
keagamaan 
bermasalah 
di daerah 
sasaran 
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Kegiatan 5 

Evaluasi 
Prgram 

Tujuan: 
Mengetahui 
capaian, 
kendala dan 
best practices 
penanganan 
dan 
pembinaan 
aliran dan 
paham 
keagamaan 
bermasalah 

Kegiatan 6 

Pelaporan 
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Flow Chart Penanganan Korban Aliran dan Gerakan 
Paham Keagamaan Bermasalah 

Anal isis 

Penanganan 
Karban 
Ali ran 

Pemetaan Korban Aliran 
dan Gerakan Paham 

Bermasalah 

Lakukan Koordinasi 
Dengan Instansi 

Intervensi Tindakan 
Lakukan Dialog, Mediasi 

Dan Rekonsiliasi 

Lakukan Pembinaan 

Monev 

Kembali Normal 

Need 
Assesment 
Lakukan 

Pembinaan 
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BABIV 
PENANGANAN KORBAN KONFLIK 

ALIRAN DAN GERAKAN 
KEAGAMAAN BERMASALAH 

A. KONFLIK SOSIAL BERBASIS ALIRAN DAN 
GERAKAN KEAGAMAAN 

59 

Konflik adalah pertentangan fisik an tara d ua pihak 

atau lebih yang menyebabkan hilangnya hak kelompok 
masyarakat, timbulnya rasa takut, terancamnya 

keamanan dan ketentraman, terganggunya keselamatan 

atau martabat, hilangnya asset dan terganggunya 

keseimbangan kehidupan masyarakat. Konflik sosial 

adalah salah satu bagian dari dampak perbedaan 

kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dalam 

kehidupan masyarakat. Apabila diikuti dengan 

tindakan kekerasan bisa mengakibatkan bencana bagi 
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masyarakat. Dampak utama dari konflik sosial adalah 

trauma berkepanjangan pada masyarakat terutama 

anak-anak. Secara sederhana kekerasan bisa diartikan 

sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik, 

mental, lingkungan dan pelanggaran hak asasi man usia. 

Sebelum pejabat terkait melakukan penanganan 

korban konflik aliran dan gerakan keagamaan, perlu 

dipahami tahapan konflik sebagai berikut: 

1. Sebelum Konflik 

Periode dimana ketidaksesuaian an tara dua pihak 

atau lebih yang memicu munculnya konflik. Mungkin 

salah satu pihak telah mengetahui adanya persoalan 

tetapi karena ingin menghindari bentrokan akhimya 

tidak diselesaikan. Atau kedua belah pihak memang 

sengaja atau tidak sengaja meredam perasaan masing

masing (konflik Iaten). 

2. Perselisihan 

Pada tahap ini konflik mulai terbuka. Pihak
pihak yang mempunyai masalah dan pendukungnya 
mulai melakukan aksi saling menentang. Masing
masing pihak mungkin telah mengumpulkan kekuatan 
atau mungkin telah mencari sekutu dengan harapan 
bisa memenangkan perselisihan. Keadaan menjadi 
sangat tegang, masing-masing pihak siap untuk saling 

menghancurkan. 

Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham Keagamaan di Indonesia 



61 

3. Krisis 

Ini merupakan puncak konflik, ketika tindakan 

kekerasan antara kedua pihak terjadi. Dalam konflik 

yang berskala besar bisa seperti perang yang akhirnya 

memakan korban. Sangat sulit untuk mengadakan 

perundingan pada tahap ini. Komunikasi antara pihak

pihak yang berselisih mungkin terputus. Pernyataan

pemyataan yang keluar cenderung saling menyerang. 

4. Pasca Krisis 

Setelah puncak konflik berlalu, situasi membaik 

dan ketegangan berkurang. Pihak yang terlibat konflik 

telah menghentikan kekerasan. Namun seringkali 

masalah utama belum selesai hingga ada kemungkinan 

krisis muncul kembali. Satu pihak mungkin masih 

bermaksud menaklukkan pihak lain. Turun tangannya 

pihak berwenang akan dapat menurunkan tingkat 

ketegangan dan menghentikan pertikaian. 

5. Pemulihan dan Pembangunan Kembali 

Setelah perselisihan diselesaikan dan tidak ada 

lagi potensi konflik yang muncul, maka saatnya untuk 

membangun kembali hubungan diantara pihak yang 

terlibat. Upaya ini berupa membangun interaksi positif 

dan kerjasama jangka panjang. 
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Pada konteks korban konflik aliran dan gerakan 

keagamaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

terkait dengan korban. Hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Dampak yang berakibat pada fisik; Jika terjadi konflik, 

dan korban mengalami luka-luka, cacat permanen, 

meninggal dunia, atau kerusakan tempat tinggal 

dan bangunan lainnya. Dalam hal ini pemerintah 

diharapkan mampu segera menyediakan pengobatan, 

penampungan dan bantuan kebutuhan sehari-hari 

(kerjasama lintas kementerian dan pemda). 

b. Dampak yang berakibat pada gangguan psikis; yang 

dibutuhkan adalah konseling dari ahli psikologi dan 

agama. 

c. Korban yang berakibat pada krisis sosial, ekonomi, 

keamanan; yang dibutuhkan adalah re-sosialisasi, 

rehabilitasi, pelatihan UMKM, dan advokasi (lintas 

sektoral). 

d. Korban karena doktrin dan ajar an; dibutuhkan re-edukasi, 

re-integrasi (Bimas Islam dan Ormas Islam) kepada 

korban. 
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B. PENGELOLAAN PENANGANAN KORBAN 

1. Tim pengelola yang terdiri atas: Penyelenggara Syariah, 
Kepala KUA, dan Penyuluh. 

2. Menyusun rencana kerja penanganan dan melakukan 
koordinasi dengan instansi terkait. 

3.Penanganan 

a. Dampak yang berakibat pada fisik; Jika terjadi konflik, 
dan korban mengalami luka-luka, cacat permanen, 
meninggal dunia, atau kerusakan tempat tinggal 
dan bangunan lainnya. Dalam hal ini pemerintah 
diharapkan mampu segera menyediakan 
pengobatan, penampungan, dan bantuan kebutuhan 
sehari-hari (kerjasama lintas kementerian dan 
pemda). 

b. Dampak yang berakibat pada gangguan psikis; yang 
dibutuhkan adalah konseling dari ahli psikologi 
danagama. 

c. Korban yang berakibat pada krisis sosial, ekonomi, 
keamanan; yang dibutuhkan adalah re-sosialisasi, 
rehabilitasi, pelatihan UMKM, dan advokasi (lintas 
sektoral). 
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Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang 

telah menyusun sebuah panduan penanganan korban 
konflik aliran dan gerakan keagamaan. 

Program penanganan korban aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah adalah bagian tak terpisahkan 

dari pembangunan nasional bidang agama. Selain itu, 

aliran dan gerakan keagamaan bermasalah tidak hanya 

menimbulkan permasalahan keagamaan di masyarakat, 

akan tetapi juga merusak sistem sosial, politik, dan 

ekonomi. Sekarang tak jarang aliran dan paham ini 

melahirkan konflik yang berujung pada munculnya 

kerugian materi dan fisik, bahkan merenggut nyawa. 

Buku Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan 

Gerakan Keagamaan diharapkan dapat dijadikan 
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pedoman bagi Penyelenggara Syariah, Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA), Penghulu dan Penyuluh Agama 

dalam menangani para korban dari aliran dan gerakan 

keagamaan yang bermasalah di Indonesia. 

Buku ini tentunya masih jauh dari sempuma, 

oleh karena itu kami berharap kepada para pembaca 

dan pengguna kiranya dapat memberikan masukan dan 

saran untuk perbaikan terutama dalam penanganan 

paham dan gerakan keagamaan yang bermasalah. 
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LAMPI RAN 

FORMl 

PEMETAAN KORBAN ALIRAN DAN GERAKAN 

PAHAM KEAGAMAAN BERMASALAH 

A. Identifikasi korban aliran dan gerakan paham 
keagamaan bermasalah 

No. INFORMASI IDENTITAS 

ALIRAN/PAHAM 

1 Nama Aliran dan Gerakan 

Keagamaan Bermasalah 

2 Inti Ajar an dan Dakwah 

Keagamaan* 

3 Nama Pendiri 

4 Tahun Berdiri 

5 Nama Pemimpin Saat ini 

6 Jumlah pengikut 
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7 Latar belakang pengikut 
a. Petani 

b.Pedagang 

c. Pegawai Swasta 

d. PNS/TNI 
8 Lokasi 

9 Legalitas** 

10 SumberDana 

* Tanda bintang satu diisi ajaran yang dianggap 
bermasalah 

** Tanda bintang dua diisi apakah aliran tersebut 
berbentuk yayasan, berbadan hukum, apakah aliran 
tersebut merupakan induk, cabang a tau aliran tersebut 
lahir secara natural dari budaya masyarakat lokal, 
atau karena ketokohan seseorang yang kharismatik, 
atau merupakan gerakan dari luar negeri. 

B. Sejarah berdiri aliran dan gerakan keagamaan 
bermasalah 

No. INFORMASI SEJARAH 
1 Sejarah kemunculan berdirinya aliran 

dan gerakan keagamaan bermasalah 
2 Motivasi para korban aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah (sosial, politik, 
ekonomi, budaya) 
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C. Pokok ajaran aliran dan gerakan keagamaan 
bermasalah 

No. INFORMASI POKOK AJARAN 
1 Apa inti ajaran (ideology) dan materi 

yang diajarkan 
2 Bagaimana argumentasi mereka 

berkaitan dengan inti ajaran 

D. Persebaran dan jaringan aliran dan gerakan 
keagamaan bermasalah 

No. INFORMASI PERSEBARAN DAN 

JARINGAN 
1 Asal pengikut aliran dan atau gerakan 

paham keagamaan: 

a. Pedesaan 

b. Perkotaan 

c. Keduanya 
2 Aliran dan atau gerakan keagamaan 

bermasalah ini memiliki 1armgan: 
Lokal, Wilayah, Nasional, Internasional 

(Mohon disebutkan daerah yang 

dimaksud) 
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3 Ali ran dan gerakan keagamaan 

bermasalah ini memiliki sumber 

pendanaan dari: 

a. luran Anggota 

b. Lembaga Usaha 

c. Sumbangan 

E. Metode dakwah aliran dan gerakan keagamaan 
bermasalah 

No. INFORMASI METODE DAKWAH 
1 Bagaimana metode penyebaran 

dakwah aliran dan gerakan 

keagamaan bermasalah ini di 

masyarakat 
2 Bagaimana mereka menerapkan 

metode dakwahnya kepada sasaran 

calon pengikut: 
a. Menggunakan jaringan keluarga 
b. Menggunakan ternan 

3 Bagaimana mereka melakukan 
perekrutan anggota atau pengikut: 
a. Bai'at atau perjanjian 
b. Bebas 

Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham Keagamaan di Indonesia 



71 

4 Apakah para pengikut me rasa 
dipaksa 

5 Apakah mereka menggunakan 
sistem sel tertutup atau sel terbuka. 

Sel tertutup artinya memiliki 

struktur kepengurusan yang hanya 

diketahui oleh kelompok. 
Sel terbuka artinya memiliki 

struktur kepengurusan yang wajar 
dan bisa diketahui oleh masyarakat 

F. Kelompok penentang korban aliran dan gerakan 
keagamaan bermasalah 

No. INFORMASI KELOMPOK PENENTANG 
ALIRAN DAN GERAKAN KEAGAMAAN 

BERMASALAH 
1 Apakah ada kelompok yang menetang Aliran 

dan Gerakan Keagamaan Bermasalah 

terse but 
2 Siapa tokoh-tokoh yang menentang aliran 

dan gerakan keagamaan bermasalah tersebut 

3 Bagaimana argumen kelompok penentang 

4 Apakah masyarakat menyetujui argumen 

dan mendukung kelompok penentang 
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5 Bentuk a tau aksi penentangan yang dilakukan: 

a. Menetang ajaran dan atau paham 

keagamaan atau beradu argumentasi. 

b. Meminta penghentian kegiatan Aliran dan 
Gerakan Keagamaan bermasalah. 

c. Melakukan aksi sepihak untuk melakukan 

penghentian dengan tindakan nyata 

6 Sikap a par at pemerintah setempat terhadap 
keberadaan aliran dan gerakan keagamaan 

bermasalah 
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FORM2 
PROGRAM PENANGANAN KORBAN ALIRAN 
DAN GERAKAN KEAGAMAAN BERMASALAH 

Kasus 

Waktu Kejadian 

Unsur yang terlibat 

Deskripsi Kasus 

Rekomendasi 

Solusi 

Jenis Tindakan 1. Re-edukasi 

2. Dialog 
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Deskripsi Re-eduksi 

Deskripsi Dialog 

Deskripsi Rekonsiliasi 

Fasilitator 
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FORM3 
KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT 

Kasus 

Waktu Kejadian 

Unsur yang Terlibat 

Deskripsi Kasus 

Rekomendasi 

Koordinasi 1. Kemenag RI 
2. Kemenag Wilayah 
3. Kemenag Kab/Kota 
4.Kepolisian/ 

Kejaksaan 
5. Pemda 
6.MUI 
7. Ormas (NU I 

Muhammadiyah/ ... ) 
8. Lainnya : ... 
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Fasilitator 

Pedoman Pembinaan Korban Aliran dan Paham Keagamaan di Indonesia 



FORM4 
PENANGANAN KORBAN ALIRAN DAN 

GERAKAN KEAGAMAAN BERMASALAH 

Kasus 

Waktu Kejadian 

Unsur yang Terlibat 

Deskripsi Kasus 

Rekomendasi 

Jenis Tindakan 
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Koordinasi 1. Kemenag RI 
2. Kemenag Wilayah 

3. Kemenag Kab/Kota 
4. Kepolisian/ 

Kejaksaan 
5. Pemda 

6.MUI 
7. Ormas (NU I 

Muhammadiyah/ ... ) 
8. Lainnya : ... 

Fasilitator 
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FORMS 

MELOKALISIR KASUS ATAU KONFLIK 

Kasus 

Waktu Kejadian 

Unsur yang Terlibat 

Deskripsi Kasus 

Rekomendasi 

Jenis Tindakan 
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Koordinasi 1. Kemenag RI 
2. Kemenag Wilayah 
3. Kemenag Kab/Kota 
4. Kepolisian/ 

Kejaksaan 
5. Pemda 
6.MUI 
7. Ormas (NU I 

Muhammadiyah/ ... ) 
8. Lainnya : ... 

Fasilitator 
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FORM6 
MEDIASI DAN PENANGANAN KONFLIK 

KORBAN ALIRAN DAN GERAKAN 
KEAGAMAAN BERMASALAH 

Kasus 

Waktu Kejadian 

Unsur yang Terlibat 

Deskripsi Kasus 

Rekomendasi 

Jenis Tindakan 1. Rekonsiliasi 

2. Mediasi 
3. Dialog 
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Koordinasi 1. Kemenag RI 

2. Kemenag Wilayah 
3. Kemenag Kab/Kota 
4. Kepolisian/ 

Kejaksaan 
5. Pemda 
6.MUI 
7. Ormas (NU I 

Muhammadiyah/ ... ) 
8. Lainnya : ... 

Fasilitator 
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GLOSARIUM 

1. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan 
(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan 
dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Kata 
agama berasal dari bahasa sansekerta yang berarti 
"tradisi". Kata lain untuk menyatakan konsep ini 
adalah relegi yang berasal dari bahasa latin religio 
dan berakar pada kata kerja re-ligare, yang berarti 
"mengikat kembali". Maksudnya, dengan bereligi 
seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan; 

2. Aliran dan gerakan keagamaan bermasalah bisa 
dikategorikan sebagai Sekte!Madzhab, adalah 

kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau 
pandangan yang berbeda dari pandangan agama yang 
lebih lazim diterima oleh para penganut agama yang 
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sama. Aliran dan gerakan keagamaan bermasalah 

adalah paham keagamaan yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan indikasi 

awal yang telah ditentukan oleh Menteri Agama; 

3.Al-Adlbermaknaal-Istiwa(keadaanlurus) jugabermakna: 

jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan 

moderat. Bahkan al-Adl juga bermakna al-I'wjaj 

(keadaan bermasalah) atau kembali, dan berpaling. 

Selanjutnya terdapat lafaz lain yang semakna atau 
sinonim dengan kata al-Adl yakni: al-Qishtu dan al

Mizan; 

4. Al-Maqashid al-Syariah, (tujuan utama syariah) yaitu 

memelihara agama (hifzh al-din ), memelihara akal (hifzh 

al-'aql), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara 

harta (hifzh al-maal), memelihara keturunan (hifzh al

nasl), dan memelihara lingkungan (hifzh al-biah); 

5. Al-Musawwah atau persamaan adalah konsep Islam 

tentang persamaan yaitu tidak membedakan umat 
manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, dan warna 

kulit, latar belakang, historis, sosial, ekonomi, dan 
sebagainya; 

6. Ekstrimisme adalah kelompok yang melakukan 

perjuangan berdasar agama dengan cara kekerasan; 
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7. Islam secara bahasa (etimologis) berasal dari kata aslama 
yang berarti berserah diri; 

8. Istaslama-mustaslimun yang bermakna berserah diri 
total kepada Allah SWT; 

9. Islam rahmatan lil'alamin adalah sebagai ajaran Islam 

yang mengandung nilai-nilai universal antara lain 
berkaitan dengan tauhid, etika dan moral, bentuk 
dan sistem pemerintahan, sosial politik, dan ekonomi, 
partisipasi demokrasi (musyawarah), keadilan sosial, 
perdamaian, pendidikan dan intelektualisme, etos 

kerja, lingkungan hidup dan sebagainya; 

10. Liberalisme adalah paham keagamaan yang memiliki 

kebebasan dalam menafsirkan teks agama; 

11. Mainstream adalah aliran utama yang diikuti dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini yang dimaksud 
paham keagamaan (Islam) mainstream yang benar 

yaitu keseluruhan ajaran agama, baik ushul (pokok) 

maupun furu' ( cabang), berupa masalah aqidah (nilai
nilai ketauhidan yaitu keyakinan akan keberadaan 

Malaikat-Nya, Rasul-Nya, Kitab Suci-Nya, Hari Akhir, 

juga Qadha dan Qadar-Nya), ibadah, perkataan 

dan perbuatan yang teraktualisasi sebagai bentuk 
kepasrahan dirinya itu ranah sosial, dan hal tersebut 

dianut oleh masyarakat umum; 
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12. Mediasi adalah satu upaya untuk melakukan dialog 

dalam penanganan konflik dalam kerangka mencari 

solusi damai; 

13. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam; 

14. Pengembangan kapasitas adalah upaya untuk 

memberikan penguatan wawasan kepada 

penyelenggara syariah, penyuluh dan penghulu KUA 

melalui pelatihan dan pendidikan; 

15. Penanganan korban aliran dan gerakan keagamaan 

bermasalah adalah penanganan mulai dari pemetaan 

alirandangerakankeagamaan bermasalah, pencegahan 

konflik hingga penanganan serta pembinaannya; 

16. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang 

memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; 

17. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik (Poerwadarminta, 1987); 

18. Radikalisme adalah paham keagamaan yang berbasis 

pada ideologi dasar agama, namun disampaikan 

dengan cara yang keras, tidak bijak, dan cenderung 

melakukan penafsiran agama secara sepihak; 
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19. Resistensi adalah penolakan terhadap sesuatu baik 

berupa kebijakan atau aliran; 

20. Sesat adalah aliran keluar atau melenceng dari ajaran 

agama yang benar. Mereka melakukan penafsiran 

terhadap teks agama tidak sesuai dengan kaidah atau 

tidak sesuai dengan pedoman yang otoritatif; 

21. Tasamuh atau toleransi berasal dari bahasa Arab 

"Tasamu-yatasamahu-tasamuhun" yang berarti saling 

menghargai, menghormati dan toleransi. Sebagai 

sebuah konsep ajaran Islam, sikap tasamuh hadir 

sebagai bukti adanya pengakuan Islam terhadap 

hak-hak asasi masing-masing individu manusia 

seperti; hak, persamaan dan kebebasan, hak hidup, 

hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh 

pendidikan, hak kesempatan, hak keadilan, hak rasa 

aman, dan sebagainya. Sikap tasamuh sering juga 

diistilahkan dengan sikap toleran atau toleransi; 

22. Tekstualisme adalah paham yang menafsirkan agama 

berdasarkan teks yang ada dalam ajaran agama, 

tanpa melihat konteks yang melingkupinya serta 

perkembangan masyarakat. 
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Dalam perkembangan sejarah agama-agama selalu 

disertai dengan perbedaan penafsiran terhadap teks ajaran 
agama, termasuk dalam Islam. Sejarah penafsiran yang berbeda 

terhadap teks ajaran tersebut sudah terjadi sejak awal 

perkembangan Islam. 

Perbedaan pandangan politik komunitas Islam (Muslim) 

melahirkan perbedaan penafsiran terhadap teks (nas) agama 
yang kemudian berkembang menjadi paham atau aliran. 

Perbedaan bisa ditolerir selama tidak bertentangan dengan dalil 
yang jelas dan disepakati oleh para ulama. Namun, bila 

perbedaan tersebut tidak berdasar dan mempunyai 

kecenderungan bermasalah pasti akan menimbulkan keresahan 
di tengah masyarakat sehingga perlu penanganan dalam bentuk 

pembinaan dan pendampingan dari semua pihak. 

Buku ini dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara syariah, 

penyuluh agama Islam, penghulu, dan kepala KUA dalam 
melakukan pembinaan dan pencegahan terhadap aliran dan 

paham keagamaan yang bermasalah di Indonesia . 


