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Kata Pengantar 
 
 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-
Nya, prosiding Seminar internasional berjudul “The Role of Islamic Education in 
Promoting The Spirit of Peace” akhirnya telah selsai dipersentasikan untuk 
selanjutnya dapat diterbitkan dalam bentuk literatur sebagaimana dapat penulis 
baca. Adapun prosiding ini sendiri berangkat dari berbagai kumpulan tulisan dari 
berbagai narasumber yang berasal dari beragam disiplin ilmu serta mengangkat 
tema sebagaimana dimaksud diatas. Kemudian kumpulan tulisan ini 
dipersentasikan serta dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Juli 2016 yang bertempat di 
gedung Aula Abdul Rani Mahmud IAIN Pontianak – Indonesia. 
 
Kesuksean kegiatan ini juga berangkat dari kerjasama berbagai pihak dari dalam 
dan luar negeri. Yang pada akhirnya telah menyepakati tentang arti pentingnya 
perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. 
Selanjutnya, seminar internasional ini juga diselenggarakan sebagai media 
sosialisasi hasil penelitian, pemikiran dan diskusi di bidang perdamaian dari 
berbagai perspektif dan disiplin ilmu untuk dijadikan media informasi, pengalaman, 
ajang diskusi ilmiah, peningkatan kemitraan diantara peneliti, penulis dengan 
praktisi, dalam mempertajam visi pembuat kebijakan dan pengambil  keputusan,  
serta  peningkatan  kesadaran  kolektif  terhadap  pentingnya semangat 
perdamaian.  
 
Semoga dengan penerbitan prosiding sederhana ini dapat digunakan sebagai data 
sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan 
bahan acuan dalam membangun semangat perdamaian. Akhir kata kepada semua 
pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.  

 
 
Pontianak,    April 2017 
 
Dr. Hj Lailial Muhtifah, M. Pd 
Dekan FTIK IAIN Pontianak 
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PENEGAKAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAMAI 
MELALUI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM1

 
 

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si 
Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI 

 

 
 

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul 
terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara 
 harfiyah sendiri berarti damai, selamat, tunduk, dan bersih. Dalam Al-Qur‘an Allah SWT berfirman 
(QS. Al Anfal (8) : Ayat  61) 
 

نواْا َج ِل يُحن نو لَجّ ِل يُح ن ُح َج نوّاِلن ِل َجّ ُح َج ن َج ْا َج َج ن َج َج َج َجّ ن  ن َج  ْا َج ْا ِل لَجّ ْايِل ْان     نن َج َج ُح و
 

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” 

 
Kata ‗salm‘ dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Dan ini merupakan salah satu 

makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat 
manusia pada perdamaian.  

Sebagai agama yang membawa pesan perdamaian,  Islam merupakan agama yang rahmatan lil 
alamin. Disebutkan juga dalam Al-Quran (QS.Al Anbiya: 107) sebagai berikut : 

 

َج ِل َجن ِل ْا    ن  َج ًة ن ِل َّالن َج ْا  ْا َج ْا  اَج
َج
  َج  نأ

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh 
manusia”  

 
Kemudian, dalam hadits juga ditekankan tentang islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan 

mendorong perdamaian, seperti hadits berikut :   
 

َج َّال ن ن  ٍمنقَج لَج َلَج ن َج ِلنبْانِل نواَّال بْادِل نعَج نْا نعَج
 ْاَفَج
َج
نأ و َجةَجنبْانِل نزُح َج نْا نعَج ْاٍفنعَج نْا مِلٍرنعَج نَعَج نبْانُح َج َج ن َج ِل دُح َبَج أخْا

ِلن نواَّال ن َج ُح لُح مَج ُح ونقَجدِل قَج   نفَج نونلَّال سُح َج َج ُح تَجْشْا نو ْا ي َج َج دِل ْا َج نو  نعَج َج ْا ِلن َج َج َّاليَج ُح نواَّال َّلَّال ِلنصَج نواَّال ن َج ُح لُح مَج قَجدِل
ن ن َج ْا َج ُح نَّال

َج
نأ رَج ْاتُح نعَج ن َج ْا َج ُح يْاتُح

َج
ن َج َج َّال ن َجأ جَج رَج نخَج نْا نفِل  َج تُح رَج ْا ن َجخَج نقَج لَج نعَج َج ْا ِلن َج َج َّاليَج ُح نواَّال َّلَّال صَج

                                                           
1 Makalah ini disampaikan dalam Seminar Internasional „The Role of Islamic Educational Institution in 

Promoting the Spirit of Peace‟, diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan (FTIK) IAIN Pontianak, 
20 Juli 2016.  
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طْا ِل ُح ون
َج
أ ن َج مَج َلَج  ْاشُح ونو لَّال

َج
نأ يُّ َج نونلَّال سُح

َج
نيَج نأ قُح لُح نيَج ن َج ن َج ِل ْاتُح ُح لَج  َّال

َج
نأ نَج وٍبن َجَكَج ذَّال ِل َج ْا ِلنكَج نب اَجيْاسَج

مٍن َلَج ِللَج ن  َج َّال َج
خُح ُح ونواْا ن َجدْا ن ِل َج مٌم ونلَّال سُح ن َجصَج ُّ ون َج  ْا َج مَج

َج ن َجصِل ُح ونواْا  والَّال َج مَج
Mengabarkan kepada kami Said bin Amir dari Auf dari Zurarah bin Aufa, dari `Abdullah bin 
Salam berkata: “Tatkala Rasulullah datang di Madinah, manusia pada memuliakannya, 
mereka berkata: “Rasulullah datang dan berkata, saya kemudian keluar kepada siapa yang 
keluar, dan tatkala aku lihat wajahnya, aku tahu dia bukanlah berwajah pembohong, maka 
awal dari apa yang aku dengar darinya adalah: “Hai manusia sebarkan perdamaian, berilah 
makan dan sambunglah silaturahmi, dan shalatlah tatkala manusia sedang tidur, maka kamu 
akan masuk surga dengan selamat. (HR. ad-Darimi, dalam kitab ash-Shalâh, hadist No. 
1424). 

 
Dalam riwayat hadits lain disebutkan bahwa perdamaian merupakan kunci masuk ke surga.  
 

ِلن نواَّال بْادِل نعَج نْا بِل  ِلنعَج
َج
نأ نْا نعَج ِلبِل نو لَّال ئ لَج ءِلنبْانِل نعَج نْا نعَج رِليرٌم  َج ن َج

ثَج دَّال ن َج نمُح َسَج نبْانُح و ِل يُح َج َج ن ِلبْارَج َبَج خْا
َج
أ

ن مَج َلَج  ْاشُح ونو لَّال
َج
أ ن َج َجنَج بُحدُح ونو رَّال ْا نوعْا نعَج َج ْا ِلن َج َج َّاليَج ُح نواَّال َّلَّال ِلنصَج نواَّال ن َج ُح لُح نقَج لَج ٍر نقَج لَج نعَج ْا بْانِل

ِل َج نَجن
خُح ُح ونواْا ن َجدْا طْا ِل ُح ونوالَّال َج مَج

َج
أ   َج

Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Jarir, dari Atha‟ bin 
Saib dari ayahnya dari `Abdullah bin Amru berkata: “Berkata Rasulullah Saw.: “Sembahlah 
Tuhan yang pengasih dan sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan, maka engkau akan 
masuk surga” (Tirmidzi, dalam al-Athi`mah `an Rasulillah, hadits No. 1778). 

  
Perdamaian akan tercipta apabila hubungan antarmanusia dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling 

hormat-menghormati serta mengedepankan persaudaraan (ukhuwah islamiyah). Apabila terjadi perbedaan 
pendapat yang dapat bermuara pada konflik maka dilakukan musyawarah untuk mencapai solusi 
terbaik.  

Musyawarah merupakan bagian dari sistem demokrasi meski pada zaman Rasulullah tidak 
mengenal demokrasi namun musyawarah merupakan bagian dari esensi demokrasi. Musyawarah 
merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan 
sebuah keputusan.  Selain musyawarah untuk mencapai mufakat, salah satu ciri negara demokrasi adalah 
kemampuannya menyelenggarakan Pemilu secara teratur dan berkala untuk memilih pejabat-pejabat 
publik seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl dan Henry B Mayo.2  

Pemilihan umum merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama 
untuk menghasilkan sebuah keputusan, (baca: suksesi kepimpinan) baik di tingkat eksekutif maupun 
legislatif dari jenjang lokal sampai nasional. Pergantian kekuasaan ini bertujuan untuk menghindarkan 
para penguasa terlalu lama di tampuk kekuasaannya yang seringkali menyebabkan KKN ( Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme) dalam sebuah pemerintahan, seperti adagium dari Lord Acton bahwa: ‗power 
tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely‟.  Dengan regenerasi pemimpin lama ke baru akan 
membawa angin segar perubahan di dalam menjalankan roda kekuasaan.  

                                                           
2 Robert Dahl, On Democracy, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor , 

2001, hlm. 179. Juga Henry B.Mayo, An Introduction to Democratic Theory, New York: Oxford University Press, 
1960, hlm. 70.  
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legislatif dari jenjang lokal sampai nasional. Pergantian kekuasaan ini bertujuan untuk menghindarkan 
para penguasa terlalu lama di tampuk kekuasaannya yang seringkali menyebabkan KKN ( Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme) dalam sebuah pemerintahan, seperti adagium dari Lord Acton bahwa: ‗power 
tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely‟.  Dengan regenerasi pemimpin lama ke baru akan 
membawa angin segar perubahan di dalam menjalankan roda kekuasaan.  

                                                           
2 Robert Dahl, On Democracy, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor , 

2001, hlm. 179. Juga Henry B.Mayo, An Introduction to Democratic Theory, New York: Oxford University Press, 
1960, hlm. 70.  
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Namun jalannya Pemilu ada kalanya tidak berjalan mulus. Tidak jarang muncul berbagai 
permasalahan terkait kepemiluan yang menyebabkan pemilu menjadi tidak demokratis dan berujung 
pada output yakni pemimpin yang dilahirkan dari Pemilu tidak sesuai harapan pemilih. Hal ini 
disebabkan  antara lain oleh penyelenggara Pemilu yang bertindak tidak amanah yaitu  tidak 
professional, tidak independen dan berpihak kepada salah satu peserta pemilu.  Berbagai macam bentuk 
seperti berkongsi dengan calon atau tidak netral, manipulasi syarat pencalonan, menerima money politic, 
politisasi birokrasi, kelalaian petugas penyelenggara pemilu, manipulasi surat suara, intimidasi/ 
ancaman, dan mentalitas Penyelenggara pemilu. Akibatnya, Pemilu yang tidak berintegritas akan 
melahirkan calon-calon pemimpin yang juga tidak berintegritas.  

Peran penyelenggara Pemilu yang beretika akan sangat berkontribusi dalam melahirkan pemimpin 
yang berkualitas dan berintegritas dari segi kepribadian, segi moral, dan segi kepemimpinan itu sendiri.  
Maka untuk mewujudkan hal tersebut salah satu  instrumennya adalah melalui penjaringan (rekrutmen) 
penyelenggara pemilu yang beretika, jujur, berintegritas, berkepribadian tidak tercela, negarawan, 
profesional dan akuntabel sehingga hasil kerjanya terpercaya (Trust). 

Untuk penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas diperlukan penyelenggara 
pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat  dimana penyelenggara pemilu harus 
profesional, berintegritas, memiliki kapasitas dan akuntabel. Penyelenggara Pemilu sendiri terdiri atas 
KPU ( Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu) serta DKPP (Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu)  dengan jajarannya di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan pemilu secara demokratis.  

 
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) 

Dalam pemilu lembaga yang berwenang menegakkan kode etik pemilu adalah Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu.3 DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode 
etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP membentuk 
Peraturan dan Keputusan DKPP. Kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman tata laksana 
penyelenggaraan pemilu dibentuk dalam Peraturan Bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 
1, 11,13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode etik penyelenggara 
pemilu adalah norma yang berisi perintah dan larangan, hak dan kewajiban yang didasarkan atas prinsip 
etika dan moral yang mengikat bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan apabila dilanggar 
akan diberikan sanksi oleh DKPP.4 

Tugas DKPP menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:  
 Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga  melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan 

penjelasan dan pembelaan. 
 Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan 

termasuk dokumen atau bukti lain.  
 Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.  
                                                           

3  Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan bahwa DKPP 
dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas.. Penyelenggara pemilu adalah anggota KPU, anggota 
Bawaslu, dan jajarannya termasuk Sekretariat di setiap jenjang pada lembaga penyelenggara pemilu. DKPP bersifat 
tetap dan permanen dengan kewenangan  memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. 

4 Kode Etik Penyelenggara Pemilu antara lain mengatur mengenai asas penyelenggara pemilu yang berpedoman 
pada:  asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukan, 
proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas, efisensi dan efektivitas.   
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 Menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 
 Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu; 
 Menetapkan Putusan; dan  
 Menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti 
 

Sejak DKPP dibentuk pada Juni 2012 hingga sekarang, DKPP telah menerima pengaduan dan 
memutus perkara sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:  
 

Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP 
Tahun 2012-20164 | P a g e  

No Tahun 
Laporan 
Masuk 

Perkara 
Naik 

Sidang 

Perkara  
Diperik

sa 

Perkara 
Diputus Putusan Keteta

pan 

Jumlah 
Teradu 
Diputus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2012 99 30 30 30 21 3 72 
2 2013 606 141 141 141 104 28 713 
3 2014 879 333 333 333 252 38 1187 
4 2015 478 115 115 106 84 13 465 
5 2016*) 202 104 102 106 90 3 476 

Juml
ah 

723 2264 721 716 551 551 85 2913 

Ket: PERKARA ADUAN PERKARA PERKARA PUTUSAN PUTUSAN ORANG ORANG 

 ** Sumber : DKPP RI ( s.d 22 Juni 2016)  
 
PERAN PERGURUAN TINGGI  

Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 
Perguruan Tinggi bisa dikatakan sebagai inner circle karena sebagai kekuatan sekaligus harapan. Fungsi 
dan peran Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yaitu kewajiban  untuk 
menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. IAIN sebagai salah satu 
lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi juga memiliki kewajiban Tridharma. Sebagai 
lembaga pendidikan Islam, IAIN akan mampu membawa angin perubahan sesuai tuntunan ajaran Islam 
dan Islam sebagai agama damai yang rahmatan lil alamin.  Dalam Islam dikenal juga prinsip-prinsip 
etika politik Islam yang mana nilai-nilainya koheren dengan nilai demokrasi dan nilai-nilai yang ada 
dalam Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai tersebut antara lain: prinsip kekuasaan sebagai amanah, 
musyawarah, keadilan sosial, persamaan, perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, 
kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Etika politk Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam 
bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah 
sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Sedangkan aplikasi nilai nilai etik itu merujuk kepada pola 
kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam seluruh kehidupannya. 

Perguruan Tinggi Islam memiliki peran strategis mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas 
dan berintegritas. Secara garis  besar, peran serta institusi pendidikan Islam dalam membangun 
penegakan etik penyelenggaran pemilu damai dapat dilakukan antara lain dengan lima cara sebagai 
berikut: 

Pertama : Perguruan Tinggi Islam dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dan etika politik Islam 
serta etika pemilu kepada seluruh Civitas Akademika  masuk kedalam kurikulum pendidikan, program 
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sosialiasi, diskusi, workshop, pendidikan pemilih  dengan cara antara lain membangun kerjasama dengan 
penyelenggara pemilu, terutama DKPP, KPU dan Bawaslu serta organisasi masyarakat sipil (OMS) 

Kedua : Aktif melakukan pengawalan dalam proses pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan awal 
sampai dengan tahapan akhir pemilu. Pengawalan bisa dalam bentuk memberi masukan sejak tahapan 
pembuatan regulasi pemilu di DPR sampai dengan regulasi di internal KPU dan Bawaslu sampai kepada 
implementasinya. 

Ketiga : Mengawasi kinerja penyelenggara pemilu untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang 
jurdil dan demokratis sesuai prinsip-prinsip universal pemilu yang demokratis.  Perguruan Tinggi Islam 
juga dapat membentuk lembaga pemantau pemilu untuk secara langsung melakukan pemantauan 
seluruh tahapan pemilihan umum.  

Keempat: Menyelenggarakan program memberdayakan dan mencerdaskan pemilih melalui 
pendidikan pemilih. Seperti diketahui jumlah pemilih Indonesia adalah nomor tiga terbesar di dunia 
setelah India dan Amerika dan jumlahnya mencapai 187 juta pemilih pada pemilu 2014 yang lalu. 
Persoalannya dari jumlah itu sekitar 65% hanya tamat SD dan tidak tamat SD, 5 sementara pada pihak 
lain Indonesia menganut sistem pemilihan langsung yang memerlukan kemampuan pemilih menilai 
tawaran program dari para calon di pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden maupun pilkada 
gubernur dan pilkada bupati/ walikota.   

Kelima :  Turut serta memberi masukan saran pemikiran dan solusi kepada penyelenggara pemilu 
apabila muncul persoalan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Perguruan tinggi Islam dapat  
membangun komunikasi dengan masyarakat luas (stakeholders pemilu) mengenai pentingnya pemilu 
damai dan berintegritas.  

Apabila hal-hal diatas dapat diimplementasikan Insya Allah akan memberikan harapan kepada 
masyarakat akan pelaksanaan pemilu yang damai, berkualitas, dan berintegritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Data tersebut hasil survey oleh LSI (Lembaga Survey Indonesia)  sebelum pemilu 2009 yang lalu.  
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ABSTRAK 

 
Dunia internasional memandang Indonesia yang mempunyai terkenal sebagai 

bangsa yang mempunyai kerukunan beragama yang tinggi, bahkan Wakil Presiden Yusuf 
Kalla dan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin berkeyakinan Indonesia dapat 
menjadi contoh dan kiblat pemikiran Islam yang damai, rahmatan lil ‘alamin dan moderat. Di 
sisi yang lain, Indonesia tidak terlepas dari adanya konflik. Terutama di Provinsi 
Kalimantan Barat yang memiliki potensi konflik yang paling besar dan diprediksi akan 
terjadi konflik besar serupa pada tahun 2020-an. Oleh karena itu, dalam makalah ini 
membahas peran IAIN Pontianak dalam menyebarkan paham Islam moderat untuk 
memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. Tujuan ialah untuk mendeskripsikan peran-
peran yang dilakukan oleh IAIN Pontianak dalam menyebarkan paham Islam moderat 
untuk memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. 

Ada beberapa peran yang dilakukan IAIN Pontianak dalam menyebarkan 
pemahaman Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalimantan Barat yang 
merupakan amanat dari undang-undang dan turunan dari visi dan misi yang dimiliki oleh 
IAIN Pontianak itu sendiri. Pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menyediakan 
dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang paham dan dapat 
mengaplikasikan pemahaman Islam moderat pada masyarakat. Kedua, menjadi pusat 
penelitian dan pengembangan Islam Moderat di Borneo. Ketiga, meningkatkan peran IAIN 
Pontianak dalam melakukan pengabdian pada masyarakat. Rekomendasi dari makalah ini 
ialah mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mengarah 
pada mensosialisasikan Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalbar, 
mendirikan semacam Pontianak Mediasi Center dan pusat studi konflik dan perdamaian 
IAIN Pontianak yang dapat berkontribusi dalam menanggulangi dan menyelesaikan 
konflik yang terjadi melalui jalur pendidikan, penelitian dan praktek mediasi. 

 
Kata Kunci: Peran, IAIN Pontianak, Islam Moderat, Perdamaian, dan Kalimantan Barat 
 

 
PENDAHULUAN 

Kebhinekaan merupakan kekayaan sosial dan budaya yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. 
Kebhinekaan Bangsa Indonesia meliputi suku, ras, etnik, agama, budaya, adat istiadat, bahasa dan 
sebagainya. Pada satu sisi, apabila kebinekaan dan keragaman tersebut dapat dikelolah dengan baik, 
maka dapat menjadi kekayaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dan menjadi hubungan simbiosis 
mutualisme antar segmen masyarakat. Di sisi yang lain, apabila kebinekaan tersebut tidak dikelolah 
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dengan baik, maka malah dapat menjadi sumber konflik yang akan merusak sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bermasyarakat.6 

Di pandangan dunia internasional, Indonesia terkenal sebagai bangsa yang mempunyai kerukunan 
beragama yang tinggi. Ini tercatat dalam sebuah surat kabar paling berpengaruh di Amerika, New York 
Times, menyatakan bahwa Islam di Indonesia tidak akan berkembang ke arah radikalisme.7 Bahkan 
menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, Indonesia dapat menjadi contoh dan kiblat pemikiran Islam yang 
damai, rahmatan lil „alamin dan moderat.8 Akan tetapi, apabila kita telusuri lebih jauh, ternyata di 
Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari adanya konflik, telebih lagi konflik yang berkaitan dengan 
agama. Salah satu provinsi yang sering terjadinya konflik di Indoneisa ialah Kalimantan Barat. 

Dari hasil penelitian yang diampaikan oleh Syarif Ibrahim Alqadrie9 dalam Kongres Budaya IV 
dilaksanakan di Yogyakarta tahun 2013, dilihat dari segi besarnya kerugian harta benda dan korban 
nyawa (intensity of the violence) maupun keajekan dan lamanya kekerasan (continuition of the violence) 
berlangsung, di antara lima provinsi yang ada di Kalimantan, potensi konflik kekerasan di Provinsi 
Kalimantan Barat paling besar, bahkan terbesar di Indonesia. Adapun konflik yang paling banyak 
diperbincangkan di awal tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Barat ialah kasus pembakaran pemukiman 
oleh masyarakat Islam Kabupaten Mempawah terhadap anggota eks Gerakan Fajar Nusantara 
(Gafatar).  

Terlepas dari semua konflik yang pernah ada di Indonesia, apabila kita bandingkan dengan 
negara-negara muslim di Timur Tengah yang menjadi kiblat pemikiran Islam, maka negara-negara 
tersebut tidak dapat menjadi gambaran ideal negara muslim yang rahmatan lil alamin dan memelihara 
perdamaian. Hal itu dikarenakan, di negara-negara muslim di Timur Tengah terjadi banyak konflik, 
pertikaian dan pembunuhan. Di Indonesia, walaupun masyarakatnya heterogen dan beraneka ragam 
meliputi agama, suku, etnis dan sebagainya, Indonesia masih bisa mengelolah dan memelihara 
perdamaian tersebut, bahkan dapat menjadi salah satu opsi model kajian dalam mewujudkan 
perdamaian bagi Negara-Negara Islam Timur Tengah. Oleh karena itu, Menteri Agama RI, Lukman 
Hakim Syaifuddin, berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai salah satu opsi model kiblat atau pusat 
kajian Islam yang moderat dan damai. Caranya ialah dengan membangun Perguruan Tinggi yang 
bertaraf Internasional (international university) yang dapat mensosialisasikan Islam moderat di hadapan 
dunia Internasional.10 

Setidaknya ada dua upaya yang dapat ditempuh dalam memelihara kedamaian, khususnya di 
Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, melalui berkembangnya kearifan lokal (local wisdom) sebagai upaya 
bermasyarakat dan bernegara. Kedua, melalui upaya pendidikan, baik formal maupun non-formal.11 
Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam makalah ini ialah tentang peran pendidikan di Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam, khususnya IAIN Pontianak dalam menyebarkan paham Islam moderat untuk 
memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. 
                                                           

6 Joko Tri Haryanto, ―Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam Dalam Relasi Etnisitas dan Agama di Kalteng, dalam 
Jurnal Analisa, Volume 20 Nomor 01 Juni 2013, hlm. 14. 

7 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 92. 
8 Kiprah Wapres, ―Indonesia Kiblat Pemikiran Islam,‖ dalam MERSELA: Majalah Triwulan Sekretariat Wakil Presiden, 

Edisi Desember 2015, hlm. 9. 
9 Syarif Ibrahim Alqadrie, ―Konflik dan Konflik Kekerasan di Kalimantan Barat dalam Perspektif Budaya: Studi Pada 

3 (Tiga) Kawasan Pedalaman yang Potensi Konflik Mereka Berbeda,‖ Makalah disampaikan kepada para peserta Kongres 
Budaya IV dilaksanakan di Yogyakarta, 8-11 Oktober 2013, hlm. 1. 

10 Liputan Utama, ―Indonesia Kiblat Pemikiran Islam,‖ dalam MERSELA: Majalah Triwulan Sekretariat Wakil Presiden, 
Edisi Desember 2015, hlm. 11-13. 

11 Sumardjo dan Aman Wirakartakusumah, ―Peran Perguruan Tinggi Mewujudkan Dinamika Kedamaian dalam 
Kehidupan Masyarakat‖, dalam Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 03, No. 03, 
2009, hlm. 300. 



 

8 | The Role of Islamic Education in Promoting The Spirit of Peace 
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dilaksanakan di Yogyakarta tahun 2013, dilihat dari segi besarnya kerugian harta benda dan korban 
nyawa (intensity of the violence) maupun keajekan dan lamanya kekerasan (continuition of the violence) 
berlangsung, di antara lima provinsi yang ada di Kalimantan, potensi konflik kekerasan di Provinsi 
Kalimantan Barat paling besar, bahkan terbesar di Indonesia. Adapun konflik yang paling banyak 
diperbincangkan di awal tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Barat ialah kasus pembakaran pemukiman 
oleh masyarakat Islam Kabupaten Mempawah terhadap anggota eks Gerakan Fajar Nusantara 
(Gafatar).  

Terlepas dari semua konflik yang pernah ada di Indonesia, apabila kita bandingkan dengan 
negara-negara muslim di Timur Tengah yang menjadi kiblat pemikiran Islam, maka negara-negara 
tersebut tidak dapat menjadi gambaran ideal negara muslim yang rahmatan lil alamin dan memelihara 
perdamaian. Hal itu dikarenakan, di negara-negara muslim di Timur Tengah terjadi banyak konflik, 
pertikaian dan pembunuhan. Di Indonesia, walaupun masyarakatnya heterogen dan beraneka ragam 
meliputi agama, suku, etnis dan sebagainya, Indonesia masih bisa mengelolah dan memelihara 
perdamaian tersebut, bahkan dapat menjadi salah satu opsi model kajian dalam mewujudkan 
perdamaian bagi Negara-Negara Islam Timur Tengah. Oleh karena itu, Menteri Agama RI, Lukman 
Hakim Syaifuddin, berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai salah satu opsi model kiblat atau pusat 
kajian Islam yang moderat dan damai. Caranya ialah dengan membangun Perguruan Tinggi yang 
bertaraf Internasional (international university) yang dapat mensosialisasikan Islam moderat di hadapan 
dunia Internasional.10 

Setidaknya ada dua upaya yang dapat ditempuh dalam memelihara kedamaian, khususnya di 
Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, melalui berkembangnya kearifan lokal (local wisdom) sebagai upaya 
bermasyarakat dan bernegara. Kedua, melalui upaya pendidikan, baik formal maupun non-formal.11 
Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam makalah ini ialah tentang peran pendidikan di Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam, khususnya IAIN Pontianak dalam menyebarkan paham Islam moderat untuk 
memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. 
                                                           

6 Joko Tri Haryanto, ―Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam Dalam Relasi Etnisitas dan Agama di Kalteng, dalam 
Jurnal Analisa, Volume 20 Nomor 01 Juni 2013, hlm. 14. 

7 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 92. 
8 Kiprah Wapres, ―Indonesia Kiblat Pemikiran Islam,‖ dalam MERSELA: Majalah Triwulan Sekretariat Wakil Presiden, 

Edisi Desember 2015, hlm. 9. 
9 Syarif Ibrahim Alqadrie, ―Konflik dan Konflik Kekerasan di Kalimantan Barat dalam Perspektif Budaya: Studi Pada 

3 (Tiga) Kawasan Pedalaman yang Potensi Konflik Mereka Berbeda,‖ Makalah disampaikan kepada para peserta Kongres 
Budaya IV dilaksanakan di Yogyakarta, 8-11 Oktober 2013, hlm. 1. 

10 Liputan Utama, ―Indonesia Kiblat Pemikiran Islam,‖ dalam MERSELA: Majalah Triwulan Sekretariat Wakil Presiden, 
Edisi Desember 2015, hlm. 11-13. 

11 Sumardjo dan Aman Wirakartakusumah, ―Peran Perguruan Tinggi Mewujudkan Dinamika Kedamaian dalam 
Kehidupan Masyarakat‖, dalam Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 03, No. 03, 
2009, hlm. 300. 
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Dari latar belakang dan fokus pembahasan dalam makalah ini, ada beberapa tujuan yang ingin 
dicapai, yaitu: pertama, untuk mendeskripsikan seberapa besar potensi konflik di Kalimantan Barat; 
kedua, untuk mendeskripsikan peran-peran yang dilakukan oleh IAIN Pontianak dalam menyebarkan 
paham Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. Adapun ruang lingkup 
pembahasan dalam artikel ini adalah peran pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 
khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam menyebarkan paham Islam moderat 
untuk memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. Kontribusi yang diberikan oleh IAIN Pontianak 
tersebut merupakan perwujudan dari amanat undang-undang kepada seluruh Perguruan Tinggi di 
Indonesia dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
 
KONSEP MODERAT (WASATHIYYAH) DALAM ISLAM 

Sebelum menelusuri lebih lanjut tentang konsep wasatiyyah yang menjadi dasar perdamaian di 
Indonesia, penting untuk terlebih dahulu dijelaskan tentang definisi dari kata ‗wasatiyyah‘ yang sebenar. 
Secara etimologi, kata ‗wasatiyyah‘ berasal dari bahasa Arab yang tergabung daripada rangkaian tiga 
huruf, yaitu ‗waw, siin dan tho‘. Menurut pakar bahasa Arab, kata ‗wasatiyyah‘ tersebut mengandungi 
beberapa pengertian, yaitu ‗adaalah (keadilan) dan khiyar (pilihan terbaik) dan pertengahan.12  

Kata ‗wasatiyyah‟ tersebut secara normatif diambil dan dikembangkan dari ekspresi kata ‗ummatan 
wasatan‟ yang digambarkan dalam al-Qur‘an, yaitu surah al-Baqarah, ayat 143: 

 

ِل َجن يۡلنن َج َج َج    َّال ٗةنن َج َج ۡل َج  ُح
ُح
لٗة نأ ْانن َج َج َج ُح  ُح و ٓاءَجننّ ِل و دَج نن ُح َج َج نٱن َج يَج ُح نَجنننلَّال سِل يۡلنن رَّال ُح لُحنٱن َج نعَج َج ۡل ُح

  ١٤٣...ن َج ِل دٗة ۗان
Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil 

dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” (QS. Al-Baqarah: 143) 

 
Kata ‗ummatan wasatan‟ dalam ayat di atas memiliki beberapa arti, yaitu jalur tengah, keadilan, 

menengah, sedang, posisi yang terbaik, paling terhormat, paling sempurna,  alternatif13 dan moderat. 
Oleh karena itu, mengedepankan sikap moderat bukan hanya berkesesuaian dengan anjuran ayat ini, 
tetapi juga menjadi karakter utama umat Islam. Dari sini, mengutip pendapatnya Muchlis M. Hanafi, 
Toto Suharto14 memaknai moderat (al-wasat) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku 
secara seimbang (tawazun) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai antara 
prinsip-prinsip Islam dengan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak. 

Dalam bahasa Indonesia, kata ‗wasatiyyah‟ ini bermakna moderat. Menurut  KBBI Offline versi 
1.5, kata ‗moderat‘ memiliki dua makna, yaitu selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang 
ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.15 Lawan dari kata moderat ialah 

                                                           
12 Mushaddad Hasbullah dan Mohd Asri Abdullah, Wasatiyyah Pemacu Peradaban Negara, (Negeri Sembilan: Institut 

Wasatiyyah Malaysia, 2013), hlm. 73. 
13 Wan Kamal Mujani, dkk, ―The Wasatiyyah (Moderation) Concept: Its Implementation In Malaysia,‖ dalam 

Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No. 4 S2, July 2015, hlm. 67. 
14 Toto Suharto, Gagasan Pendidikan Muhamadiyyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di 

Indonesia, dalam Jurnal ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 9, Nomor 1, September 2014, hlm 82. Lihat: Muchlis M. 
Hanafi, Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama, (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur‘an, 
2013), hlm. 3-4. 

15 KBBI Offline Versi 1.5. 
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radikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan paham moderat ialah paham yang tidak 
ekstrem, dalam arti selalu cenderung pada jalan tengah. 

Menurut istilah (terminologi), para ulama telah memberikan beberapa definisi tentang makna dari 
kata ‗wasatiyyah‟. Untuk lebih jelasnya dapat penulis jabarkan dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 1 

Interprestasi Kata “Wasatha”16 
No. Mufassirrin Penafsiran Tentang Kata “Wasatha” 

1. Al-Tabariy 

(1992: 8-10) 

Yang dipilih, yang terbaik, yang adil.  Dipilih dan terbaik, karena 
karakteristik seseorang menjadi adil. 

2. Ibn Kathir 

(1992: 196-197) 

Yang terbaik, yang paling rendah hati dan bersikap adil. 

3. Al-Qurtubiy 

(1993: 104-105) 

Adil dan yang terbaik. Dalam konteks ini, bukan berarti 
mengambil posisi sentral atau tengah dalam materi, seperti posisi 
antara baik dan buruk. 

4. Al-Raziy 

(1990: 88-89) 

Ia memiliki empat makna. Pertama, makna adil tidak memihak 
antara dua pihak yang bertikai. Kedua, sesuatu yang 
terbaik. Ketiga, yang paling rendah hati dan sempurna. Keempat 
adalah tidak menjadi ekstrim dalam urusan agama. 

5. Al-Nasafiy 

(1996: 132) 

Ini berarti yang terbaik dan adil. Ini adalah yang terbaik karena 
yang posisi sentral. Apa yang di tengah akan dilindungi dari 
sesuatu yang berbahaya dibandingkan dengan apa yang di sisi dan 
terkena bahaya. Hal ini dikatakan adil ketika itu tidak ekstrim atau 
cenderung ke arah beberapa materi. 

6. Al-Zamakhsyariy 

(1995: 1997) 

Terbaik dan menjadi yang paling adil. Karakteristik kedua elemen 
ini menjadi pusat, karena apapun yang di sisi lebih cenderung 
miring ke arah kejahatan dan kehancuran. 

7. Al-Mahalliy & al-
Suyutiy 

(t.t.: 29) 

Yang dipilih, yang terbaik dan adil. 

8. Qutb 

(1987: 131) 

Baik, rendah hati, moderat, tidak ekstrim antara urusan agama 
dan urusan duniawi. 

9. Hijazi 

(1992: 81) 

Adil dan yang terbaik. Adil di sini berarti tidak menjadi ekstrim di 
hal yang berkaitan dengan agama atau urusan sehari-
hari. Sementara “yang terbaik” adalah menurut aspek aqidah dan 
hubungan manusia (antara individu atau masyarakat), bukan 
menjadikan orang lain sebagai korban atau tertekan. 

10. Al-Zuhayliy 

(1991: 8-9) 

Adil, taat kepada ajaran Islam dan tidak ekstrim antara urusan 
agama dan urusan duniawi. 

                                                           
16 Mohd Shukri Hanapi, ―The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its 

Implementation in Malaysia,‖ dalam Jurnal International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4, No. 9 (1); July 2014, hlm. 
53. 
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16 Mohd Shukri Hanapi, ―The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its 

Implementation in Malaysia,‖ dalam Jurnal International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4, No. 9 (1); July 2014, hlm. 
53. 
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Selanjutnya, Quraish Shihab17 menafsirkan istilah ‗umatan wasathan‟ sebagai umat pertengahan, 
moderat dan tauladan. Posisi ini menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu posisi 
di mana dapat mengantar manusia untuk berlaku adil. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi18, 
wasathiyyah adalah sifat keseimbangan dan moderasi yang menjadikan jati diri umat Islam menjadi satu 
umat yang berperan sebagai saksi dan maha guru bagi umat manusia. Konsep wasathiyyah ini berlaku 
menyeluruh dalam kehidupan muslim. Mencakup keseimbangan dalam bidang ‗aqidah dan konsepsi, 
atribut dan ritus, moral dan perilaku, sistem dan perundang-undangan, pemikiran dan perasaan, material 
dan spiritual, idealita dan realita, juga pribadi dan jama‘ah. 

Selanjutnya, Yusuf al-Qaradawi menjabarkan ciri-ciri dari sikap wasathiyyah. Diantaranya ialah: 1). 
Sikap pertengahan di antara golongan yang menyeru kepada amalan bermazhab yang sempit dengan 
golongan yang menyeru kepada kebebasan dari terikat dengan mazhab secara mutlak. 2). Sikap 
pertengahan di antara golongan yang berhukum dengan akal semata-mata walaupun menyalahi nash 
yang qat‟i dengan golongan yang menafikan peranan akal walaupun untuk memahami nash. 3). Sikap 
pertengahan di antara golongan yang bersikap keras dan ketat walaupun dalam perkara-perkara furu‟ 
dengan golongan yang bersikap bermudah-mudah walaupun dalam perkara-perkara ushul. 4). Sikap 
pertengahan di antara golongan yang terlalu memuliakan turath walaupun realiti semasa sudah berubah 
dengan golongan yang mengabaikan turath walaupun di dalamnya terdapat panduan yang berguna. 5). 
Sikap pertengahan di antara golongan yang mengingkari peranan ilham secara mutlak dengan golongan 
yang menerimanya secara melampau, sehingga menjadikannya sumber hukum syara‘. 6). Sikap 
pertengahan di antara golongan yang berlebihan dalam mengharamkan, sehingga seperti tiada 
sesuatupun perkara yang halal dengan golongan yang terlalu mudah menghalalkan seakan tiada 
sesuatupun perkara yang haram. 7). Sikap pertengahan di antara golongan yang mengabaikan nash 
dengan alasan untuk menjaga maqasid syari‟ah dengan golongan yang mengabaikan maqasid syari‟ah 
dengan alasan untuk menjaga nash.19 

Dari beberapa penafsiran dari para ulama di atas, dapat kita simpulkan bahwa istilah wasatiyyah 
berarti sikap Islam yang dipilih, terbaik, adil, rendah hati, moderat, istiqamah, ikuti ajaran Islam, tidak 
ekstrim untuk kedua ujung dalam hal-hal yang berkaitan duniawi atau kehidupan setelah kematian, 
spiritual atau jasmani tetapi harus seimbang antara keduanya. Oleh karena itu, sikap moderat 
(wasathiyyah) merupakan pendekatan yang diakui oleh Islam. Sebuah pendekatan yang komprehensif dan 
terpadu yang mampu memecahkan permasalahan ummat, terutama dalam hal manajemen konflik untuk 
memelihara perdamaian. Sikap moderat dengan jalan tengahnya dapat menjadikan kehadiran Islam di 
Indonesia sebagai agama rahmatan lil alamin dan agama yang selamat (makna kata ‗Islam‘). 

Implikasi dari pemaknaan kata ‗Islam‟ dan ‗wasathiyyah‟ tersebut memunculkan keniscayaan bagi 
setiap muslim untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam yang toleran, toleransi, menghargai 
pluralitas, dan memandang Islam sebagai pembawa perdamaian (rakhmat) bagi segenap alam, serta 
menolak segala tindakan ekstrimis, kekerasan dan radikal dalam bentuk apapun. Tujuannya ialah untuk 
menciptakan kedamaian dan keselamatan sesama manusia dan seluruh alam tanpa terkecuali (rahmatan lil 
alamin). 

 
 
 

                                                           
17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 347. 
18 Yusuf Al-Qardhawy, Nahwa Wahdah Fikriyah Lil ‟Amilin Lil Islam, Terj. Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam, 

(Jakarta: Robbani Press, (t.t.)), hlm. 157-158. 
19 Yusuf al-Qaradawi, Mustaqbal al-Usuliyyah al-Islamiyah, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), hlm. 48. 
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ISLAM MODERAT (WASATHIYYAH) DI INDONESIA 

Masuknya Islam di tanah Nusantara memiliki ciri khas tersendiri. Secara historis, Islam masuk di 
Indonesia dilakukan dengan cara damai, berbeda dengan masuknya Islam di kawasan lain di belahan 
dunia Islam. Kalaupun terjadi perperangan, baik dengan orang muslim maupun non-muslim, itu akibat 
dari perebutan  kekuasan, bukan akibat dari penyebaran agama Islam itu sendiri.20 Setidaknya, ada dua 
teori tentang awal masuknya Islam di Indonesia. Pertama, Islam masuk di Indonesia pada awal abad ke-
VII. Teori ini dikenal dengan teori Arabia. Teori Arabia ini diperkuat dengan bukti catatan-catatan 
resmi dan Jurnal Cina.21 Kedua, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-XIII. 

Mengutip penjelasan Amin Abdullah, Abd. Malik Usman22 mengambarkan proses masuk dan 
berkembangnya Islam di tanah Nusantara yang berlangsung secara masif dengan jalan damai. Hasilnya 
mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan selebihnya yakni 15-18 % adalah non muslim. Posisi 
mayoritas ini memiliki keunikan tersendiri bagi Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 
kemampuannya hidup berdampingan dan beradaptasi dengan umat agama lain. Keunikan ini juga turut 
mempengaruhi penghayatan dan pengalaman kolektif umat Islam terhadap pluralitas agama maupun 
budaya lokal (kearifan lokal) Indonesia. Karakter Islam moderat (wasathiyyah) inilah yang menurut 
Azyumardi Azra dapat menjadikan Indonesia sekarang sangat dihormati oleh kaum muslimin 
mancanegara, karena sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia aman dan damai.23 

Dalam catatan yang dimiliki oleh Azyumardi Azra24, aktualisasi konsep washatiyyah di Indonesia 
sudah bermula sejak awal penyebaran Islam yang berlangsung secara damai, yang dalam bahasa TW 
Arnold dalam karya klasiknya, The Preaching of Islam. Dalam penyebaran secara damai tersebut memang 
sulit dielakkan terjadinya percampuran antara Islam dengan kepercayaan dan praktek keagamaan dengan 
budaya lokal. Tetapi, gelombang-gelombang pembaharuan dan pemurnian Islam sejak abad 17 terus 
berlangsung, yang pada satu segi mengorientasikan Islam di kawasan ini ke arah skripturalisme; tetapi 
pada saat yang sama, dalam proses-proses ini juga berlangsung kontekstualisasi Islam dengan realitas-
realitas lokal di Indonesia. 

Salah satu bukti penting aktualisasi konsep washatiyyah di Indonesia terlihat dalam watak negara 
Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri (founding fathers) kita dari kalangan 
nasionalis dan Islam pada akhirnya bersepakat menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler atau 
negara agama berdasarkan Islam, akan tetapi menjadikan Bangsa Indonesia berdasarkan ideologi 
Pancasila. Konsep washatiyyah ini terpatri dalam Pancasila sebagai ‗kalimatun sawa‘, prinsip-prinsip yang 
sama atau common platform di antara anak-anak bangsa yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan 
mereka.25 

Proses islamisasi dengan damai itu segera berubah ketika Indonesia memasuki era reformasi 1998. 
Menurut catatan Tim PUSHAM UII, Toto Suharto26 menjelaskan bahwa pada akhir masa Orde Baru 
merupakan momentum penting bagi kebangkitan Islam di Indonesia, yang menjadi pra-kondisi bagi 
munculnya berbagai kelompok gerakan Islam ―baru‖, termasuk gerakan Islam radikal. Sejak itu, 

                                                           
20 Muhammad Abdul Karim, ―Pengaruh Islam dalam Pembinaan Moral Bangsa di Indonesia (Telaah Akulturasi 

Budaya Islam-Indonesia),‖ Desertasi Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2003, abstrak. 
21 M. Yakub, ―Perkembangan Islam Indonesia,‖ dalam Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7, 

Nomor 1, Juni 2013, hlm. 153. 
22 Abd. Malik Usman, ―Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan Damai),‖ 

dalam Jurnal Humanika, Vol. 15 Nomor 1, September 2015, hlm. 2. 
23 Kiprah Wapres, ―Indonesia Layak ......, hlm. 9. 
24 Azyumardi Azra, ―Islam Indonesia: Kontribusi Pada Peradaban Global,‖ dalam makalah diakses di 

http://www.uinsgd.ac.id/_multimedia/document/20121220/20121220133459_makalah-azra.pdf, hlm. 5. 
25 Ibid. 
26 Toto Suharto, ―Gagasan Pendidikan ......, hlm 82-83. 
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ISLAM MODERAT (WASATHIYYAH) DI INDONESIA 

Masuknya Islam di tanah Nusantara memiliki ciri khas tersendiri. Secara historis, Islam masuk di 
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VII. Teori ini dikenal dengan teori Arabia. Teori Arabia ini diperkuat dengan bukti catatan-catatan 
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berlangsung, yang pada satu segi mengorientasikan Islam di kawasan ini ke arah skripturalisme; tetapi 
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Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri (founding fathers) kita dari kalangan 
nasionalis dan Islam pada akhirnya bersepakat menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler atau 
negara agama berdasarkan Islam, akan tetapi menjadikan Bangsa Indonesia berdasarkan ideologi 
Pancasila. Konsep washatiyyah ini terpatri dalam Pancasila sebagai ‗kalimatun sawa‘, prinsip-prinsip yang 
sama atau common platform di antara anak-anak bangsa yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan 
mereka.25 

Proses islamisasi dengan damai itu segera berubah ketika Indonesia memasuki era reformasi 1998. 
Menurut catatan Tim PUSHAM UII, Toto Suharto26 menjelaskan bahwa pada akhir masa Orde Baru 
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20 Muhammad Abdul Karim, ―Pengaruh Islam dalam Pembinaan Moral Bangsa di Indonesia (Telaah Akulturasi 

Budaya Islam-Indonesia),‖ Desertasi Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2003, abstrak. 
21 M. Yakub, ―Perkembangan Islam Indonesia,‖ dalam Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7, 

Nomor 1, Juni 2013, hlm. 153. 
22 Abd. Malik Usman, ―Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan Damai),‖ 

dalam Jurnal Humanika, Vol. 15 Nomor 1, September 2015, hlm. 2. 
23 Kiprah Wapres, ―Indonesia Layak ......, hlm. 9. 
24 Azyumardi Azra, ―Islam Indonesia: Kontribusi Pada Peradaban Global,‖ dalam makalah diakses di 

http://www.uinsgd.ac.id/_multimedia/document/20121220/20121220133459_makalah-azra.pdf, hlm. 5. 
25 Ibid. 
26 Toto Suharto, ―Gagasan Pendidikan ......, hlm 82-83. 

 

International Seminar FTIK IAIN Pontianak, 2016 | 13  

berbagai peristiwa yang disebut radikalisme dan terorisme sering menghantui Indonesia, mulai Bom Bali 
dan bom-bom lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Untuk meresponsi hal ini, diadakanlah konferensi 
ulama se-ASEAN untuk pertama kalinya, yaitu The Jakarta International Islamic Conference, dengan tema 
―Strategi Dakwah Menuju Ummatan Wasathon dalam Menghadapi Radikalisme‖. Konferensi ini 
diselenggarakan atas prakarsa Majelis Tabligh dan Dakwah Muhammadiyah bekerjasama dengan 
Lembaga Dakwah NU, pada tanggal 13-15 Oktober 2003 di Gedung JCC Jakarta. Konferensi inilah 
yang menurut Hery Sucipto27 mengilhami kehadiran Center for Moderate Moslem (CMM) yang dikomandoi 
oleh Muhammadiyah dan NU, untuk mengusung ―Islam Jalan Tengah‖ bagi Islam Indonesia. 

Terlepas dari itu semua, ternyata peran dari Muhammadiyah dan NU sangat vital dalam 
menyebarkan ajaran Islam moderat di Indonesia. Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam 
yang sudah banyak berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi Islam, 
baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola maupun kiprah sosial-politik-keagamaan yang 
dimainkan. Oleh karena itu, kedua organisasi ini patut disebut sebagai dua institusi civil society yang amat 
penting bagi proses moderasi negeri ini. Muhammadiyah dan NU juga merupakan dua organisasi sosial-
keagamaan yang berperan aktif dalam merawat dan menguatkan jaringan dan institusi-insitusi 
penyangga moderasi Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi 
dunia luar. 

Dalam hal kontribusi Indonesia dalam menyebarkan paham moderat terhadap dunia 
internasional, pemerintah melalui Menteri Agama RI menaruh perhatian khusus terhadap hal tersebut. 
Menurut Lukman Hakim Syaifuddin28, Indonesia dapat memberikan contoh atau sebagai model di 
mana penerapan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat ikut membentuk dan mengembangkan 
peradaban dunia. Syaifuddin bertekad ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu opsi model kiblat 
atau pusat kajian Islam yang moderat dan damai. Caranya ialah dengan membangun Perguruan Tinggi 
yang bertaraf Internasional (international university) yang dapat mensosialisasikan Islam moderat di 
hadapan dunia Internasional. Hal ini juga dikuatkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Yusuf 
Kalla yakin bahwa Indonesia dapat menjadi contoh dan kiblat pemikiran Islam yang damai, rahmatan lil 
„alamin dan moderat.29 

Kebutuhan dunia Internasional akan konsep Islam moderat (washatiyyah) di Indonesia dapat 
dilihat dari beberapa pemikir Indonesia yang diundang sebagai pembicara dalam forum internasional. 
Di antara pemikir yang sering diundang dan mempunyai perhatian lebih terhadap konsep Islam 
moderat (washatiyyah) ialah Azyumardi Azra, 30 Said Aqil Siroj,31 dan sebagainya. Ini membuktikan 
bahwa sudah menaruh perhatian khusus tentang konsep Islam moderat yang ada di Indonesia. Selain 
itu, konsep wasathiyyah dalam Islam menurut M. Kamal Hassan32 dapat dipromosikan di kawasan Asia 
Tenggara, terutama dalam rangka untuk mengatasi tantangan radikalisme Muslim dan militansi di 
negara-negara Asia Tenggara. Tema dan konsep wasathiyyah tersebut dapat dan harus digunakan sebagai 

                                                           
27 Lihat: Hery Sucipto, ―Tarmizi Taher dan Islam Madzhab Tengah‖, pengantar editor dalam Hery Sucipto (ed.), 

Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 17.  
28 Liputan Utama, ―Indonesia Kiblat ......, hlm. 11-13. 
29 Kiprah Wapres, ―Indonesia Layak ......, hlm. 9. 
30 Azra mendapat undangan dari dari Mesir, Qatar dan Yordania untuk berbicara tentang pengalaman Indonesia 

dalam mengembangkan Islam washatiyyah, demokrasi, dan organisasi-organisasi civil society atau masyarakat madani. Lihat: 
Azyumardi Azra, ―Islam Indonesia......, hlm. 5. 

31 Said Aqil Siroj pernah diundang untuk menjadi nara sumber di di Turki 4 kali, Qatar 2 kali, Maroko 2 kali, 
Amerika, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Kenya, India. Lihat: Liputan Utama, ―Indonesia Kiblat ......, hlm. 26. 

32 M. Kamal Hassan, ―Reconstruction Of Wasatiyyah Based On Muslim Civilization In Asian Region‖, 
dipersentasikan dalam International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century 2015, hlm. 10. 
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salah satu strategi Islam untuk memerangi munculnya konflik dan kekerasan, terutama konflik antra 
pemeluk agama seperti fenomena di Indonesia, Thailand Selatan dan Mindanao. 
 
POTENSI KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT 

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan 
ibu kota Provinsi Kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% 
luas Indonesia). Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Tengah. Jumlah penduduk yang dijuluki sebagai provinsi ―Seribu Sungai‖ menurut sensus tahun 2004 
berjumlah 4.073.304 jiwa (1,85% penduduk Indonesia).33 

Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, Kalbar memiliki beraneka ragam suku bangsa (etnis). 
Etnis paling dominan di Kalbar ialah Dayak (34,93%) dan Melayu (33,84%). Etnis Dayak merupakan 
etnis di daerah pedalaman, sedangkan etnis Melayu mayoritas di kawasan pesisir. Etnis terbesar ketiga 
yaitu etnis Jawa (9,74%) yang memiliki basis pemukiman di daerah-daerah transmigrasi. Di urutan 
keempat yaitu Etnis Tionghoa (8,17%) yang banyak terdapat di perkotaan seperti Singkawang dan 
Pontianak. Berikutnya di urutan kelima yaitu etnis Madura (6,27%) yang memiliki basis pemukiman di 
Pontianak dan Kubu Raya. Sedangkan keberagaman dari segi agama; 59,22% masyarakat Kalbar 
memeluk agama islam, 34,32% dipeluk oleh Kristen (Katolik dan Protestan), Buddha 5,41%, 
Khonghucu 0,68% dan Hindu 0,06%.34  Keanekaragaman sosial kemasyarakatan dan agama di Kalbar 
tersebut pada satu sisi dapat menjadi ciri khas sendiri bagi bangsa Indonesia, dengan catatan apabila 
dapat dikelolah dengan baik. Apabila tidak dapat dikelolah dengan baik, maka malah dapat 
menimbulkan sumber konflik dan kekerasan yang besar. 

Untuk mengambarkan potensi konflik di Kalimantan Barat (Kalbar), penulis mengutip hasil 
penelitian dari Syarif Ibrahim Alqadrie.35 Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi konflik dan 
kekerasan terbesar di Indonesia bahkan mungkin di dunia. Dalam studi dokumentasi dan penelitian 
lapangan, Alqadrie menemukan bahwa setiap 30 tahunan sekali, pertikaian besar-besaran telah terjadi di 
Kalbar. Pertikaian tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) kali/lingkaran, yaitu pada tahun 1900-an, 
1930-an, 1960-an dan 1990-an. Dari 4 kali lingkaran kekerasan 30 tahunan itu, peneliti tersebut 
memprediksikan bahwa pada lingkaran kekerasan 30 tahunan kelima setelah 1990 pertikaian besar-
besaran bukan tidak boleh akan terulang lagi di daerah ini. 

Selanjutnya, Alqadrie merumuskan sebuah hipotesis kerja yang ia namakan sendiri dengan 
‗Hipotesis Kekerasan 2020-an Alqadrie‘. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa pada lingkaran ke-lima 
30 tahunan setelah 1990-an, konflik kekerasan 30 tahunan akan terjadi lagi di Kalbar pada tahun 2020-
an. Hipotesis tersebut dapat terjadi dengan beberapa catatan.36 Pertama, Pemerintah Pusat tidak 
memperhatikan daerah Kalbar, dan menjadikan Otonomi Daerah sebagai ―kepala dilepas, ekor 
dipegang‖. Kedua, Pemprov, Pemkab dan Pemkot hanya menyibukkan diri mengurus ―kepentingan‖ 
mereka sendiri dengan tidak memperhatikan kepentingan rakyat di daerah ini. Ketiga, elit-elit politik, 
ekonomi dan tokoh masyarakat hanya bersibuk mengurus dan mengejar kepentingan sempit jangka 
pendek mereka dan kelompok mereka sendiri dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat kecil 
di daerah yang semakin terpuruk. Keempat, para tokoh kelompok etnis menggerakkan kelompok 
mereka masing-masing untuk kepentingan politik-etnis jangka pendek. Kelima, sebagian besar tokoh 

                                                           
33 https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat, diakses pada tanggal 29 Juni 2016. 
34 https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat, diakses pada tanggal 29 Juni 2016. 
35 Syarif Ibrahim Alqadrie, ―Konflik dan Konflik Kekerasan ......, hlm. 6. 
36 Ibid. 
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masyarakat Kalbar belum memiliki karakter multikultural, dan masyarakat juga belum menjadi 
masyarakat multikultural. 

Hipotesis kekerasan di atas dilakukan oleh Alqadrie bukan untuk ‗menakut-nakuti‘ atau sebatas 
kebetulan semata, akan tetapi merupakan upaya untuk mengingatkan berbagai unsur aparatur negara 
yang ada di daerah ataupun di pusat, agar dapat memahami besarnya potensi konflik di Kalbar yang 
cepat berubah menjadi kekerasan kalau tidak segera dikelola dengan baik. Oleh karena itu, IAIN 
Pontianak sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan merupakan PTKI Negeri 
pertama di Kalbar, memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memelihara perdamaian, 
khususnya di Kalbar. 
 
IAIN DAN PERANNYA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN 

Setelah menjabarkan potensi konflik dan kekerasan di Kalimantan Barat di atas, setidaknya ada 
dua upaya yang dapat ditempuh untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan dan konflik tersebut. 
Pertama, melalui berkembangnya kearifan lokal (local wisdom) sebagai upaya bermasyarakat dan 
bernegara. Kedua, melalui upaya pendidikan, baik formal maupun non-formal.37 Dengan melalui uapaya 
kedua ini menurut M. Kamal Hassan38 dalam International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 
21st Century 2015, merupakan salah satu cara terbaik dalam mensosialisasikan konsep washatiyyah ini. 
Oleh karena itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam (PTKI) Negeri pertama di Kalbar memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam 
memelihara perdamaian. IAIN dapat menjadi pusat kajian islam moderat (washatiyyah) dan 
mensosialisasikannya untuk memelihara perdamaian, khususnya di Kalbar. 

Peran dan tanggung jawab yang ada di pundak IAIN Pontianak menyebarkan paham Islam 
moderat untuk memelihara perdamaian di Kalbar merupakan amanat Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut, IAIN 
Pontianak mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. Ketentuan tersebut juga tertera dalam visi dan misi yang dimiliki oleh IAIN 
Pontianak. Visinya ialah ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan 
Borneo. Sedangkan salah satu misi IAIN Pontianak ialah meningkatkan peran pengabdian dalam upaya 
menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. 

Ada beberapa peran yang dilakukan IAIN Pontianak dalam menyebarkan pemahaman Islam 
moderat untuk memelihara perdamaian di Kalimantan Barat. Pertama ialah menyelenggarakan 
pendidikan untuk menyediakan dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang paham dan 
dapat mengaplikasikan pemahaman Islam moderat pada masyarakat. SDM di sini meliputi semua sivitas 
akademika yang ada di lingkungan IAIN Pontianak, meliputi mahasiswa dan dosen.  

Menurut Juwaini, sebuah institusi yang dianggap maju adalah sebuah instusi yang memiliki civitas 
akademika yang berdaya saing yang diukur dengan standar profesionalitas ilmiah pula.39 IAIN Pontianak 
mempunyai tiga fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam dan Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab. Dari ketiga fakultas tersebut, IAIN Pontianak turut 
berperan dalam mencetak alumni-alumni yang ahli dan kompeten di bidang ilmu-ilmu agama Islam, 
                                                           

37 Sumardjo dan Aman Wirakartakusumah, ―Peran Perguruan Tinggi Mewujudkan Dinamika Kedamaian dalam 
Kehidupan Masyarakat‖, dalam Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 03, No. 03, 
2009, hlm. 300. 

38 M. Kamal Hassan, ―Reconstruction Of Wasatiyyah Based On Muslim Civilization In Asian Region‖, 
dipersentasikan dalam International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century 2015, hlm. 10. 

39 Juwaini, ―Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Pembangunan Etos Kerja Keilmuan,‖ dalam Jurnal Ar-Raniry: 
International Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 183. 
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baik di bidang pendidikan Islam, hukum Islam, dan dakwah Islam. Hal ini menurut Hamka Siregar, 
mengisyaratkan tentang betapa besar tanggung-jawab IAIN Pontianak dalam membentuk ―pemahaman 
agama‖ yang santun dan toleran, dan meminimalisir bentuk-bentuk radikalisme agama di lingkungan 
kampus.40 

Dalam usaha mencetak lulusan yang memiliki pemahaman Islam moderat, peran kurikulum 
sangat penting. Kurikulum pendidikan yang toleran-pluralis perlu diterapkan supaya mahasiswa terbiasa 
dengan keragaman dan perbedaan dan mampu menyikapi kemajemukan dan perbedaan itu dengan 
sikap ―dewasa,‖ peaceful, dan nir-kekerasan. Dosen diharapkan dapat memaparkan bahwa agama ialah 
penggerak perdamaian, persatuan, toleransi, dan pluralisme, bukan sebagai motor kekerasan, 
perpecahan, dan antipluralisme seperti dilakukan kelompok militan-radikal agama.41 Selain itu, 
mensosialisasikan paham Islam moderat melalui pelatihan, lokakarya, simposium, seminar, pertemuan, 
konferensi, dan bentuk forum kajian ilmiah lainnya dapat berjalan dengan efektif. 

Kedua ialah IAIN Pontianak menjadi pusat penelitian dan pengembangan Islam di Borneo. Ini 
sesuai dengan salah satu misi dari IAIN Pontianak, yaitu mengembangkan kajian keilmuan, keislaman 
dan kebudayaan Borneo dengan basis riset. Walaupun kajian-kajian berbasis riset tersebut tidak terfokus 
pada pemahaman Islam moderat dalam memelihara perdamaian Kalimantan Barat, akan tetapi IAIN 
Pontianak konsern pada kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo. Penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen atau kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen 
dapat diarahkan pada tema-tema yang berkaitan dengan pemahaman Islam moderat untuk memelihara 
perdamaian di Kalbar. Hasil dari penelitian dan pengembangan tersebut dapat dipublikasikan dan 
disosialisasikan kepada khalayak ramai, khususnya pada masyarakat Kalbar. 

Ketiga ialah meningkatkan peran IAIN Pontianak dalam melakukan pengabdian pada masyarakat. 
Pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak dilakukan oleh mahasiswa dan 
dosen. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa ialah dengan 
menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan KKN ini dapat ditempatkan pada daerah-
daerah terpencil atau daerah-daerah yang rawan terhadap konflik. Pada saat itulah mahasiswa 
mensosialisasikan dan memperaktekkan konsep moderat dalam Islam dalam bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen berupa pembelajaran 
masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat yang 
berkaitan dengan pemahaman Islam moderat dalam memelihara perdamaian di Kalbar. Selain itu, dapat 
dengan cara memberikan dorongan atau intensif kepada para dosen untuk mensosialisasikan 
pemahaman Islam moderat di beberapa media, baik di media cetak maupun visual. Melalui media 
komunikasi yang tepat perguruan tinggi berpotensi mempunyai banyak peran untuk mengembangkan 
dinamika harmoni kehidupan bermasyarakat.42 Selain itu, melakukan kerja sama dengan lembaga-
lembaga terkait atau lembaga-lembaga yang mempunyai misi yang sama dalam mensosialisasikan 
pemahaman Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalbar. 

Keempat ialah mendirikan sebuah pusat kajian yang terlibat langsung dalam menangani konflik 
yang terjadi di Kalimantan Barat. Pusat kajian tersebut semacam pusat kajian yang kosern dalam 
menanggulangi dan menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur pendidikan, penelitian dan praktek 
mediasi. Mengingat potensi konflik yang dijelaskan oleh Alqadrie sangat besar di Kalimantna Barat, 
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baik di bidang pendidikan Islam, hukum Islam, dan dakwah Islam. Hal ini menurut Hamka Siregar, 
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sangat penting. Kurikulum pendidikan yang toleran-pluralis perlu diterapkan supaya mahasiswa terbiasa 
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mensosialisasikan paham Islam moderat melalui pelatihan, lokakarya, simposium, seminar, pertemuan, 
konferensi, dan bentuk forum kajian ilmiah lainnya dapat berjalan dengan efektif. 

Kedua ialah IAIN Pontianak menjadi pusat penelitian dan pengembangan Islam di Borneo. Ini 
sesuai dengan salah satu misi dari IAIN Pontianak, yaitu mengembangkan kajian keilmuan, keislaman 
dan kebudayaan Borneo dengan basis riset. Walaupun kajian-kajian berbasis riset tersebut tidak terfokus 
pada pemahaman Islam moderat dalam memelihara perdamaian Kalimantan Barat, akan tetapi IAIN 
Pontianak konsern pada kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo. Penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen atau kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen 
dapat diarahkan pada tema-tema yang berkaitan dengan pemahaman Islam moderat untuk memelihara 
perdamaian di Kalbar. Hasil dari penelitian dan pengembangan tersebut dapat dipublikasikan dan 
disosialisasikan kepada khalayak ramai, khususnya pada masyarakat Kalbar. 

Ketiga ialah meningkatkan peran IAIN Pontianak dalam melakukan pengabdian pada masyarakat. 
Pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak dilakukan oleh mahasiswa dan 
dosen. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa ialah dengan 
menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan KKN ini dapat ditempatkan pada daerah-
daerah terpencil atau daerah-daerah yang rawan terhadap konflik. Pada saat itulah mahasiswa 
mensosialisasikan dan memperaktekkan konsep moderat dalam Islam dalam bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen berupa pembelajaran 
masyarakat, pendampingan masyarakat, advokasi, pemberdayaan ekonomi, layanan masyarakat yang 
berkaitan dengan pemahaman Islam moderat dalam memelihara perdamaian di Kalbar. Selain itu, dapat 
dengan cara memberikan dorongan atau intensif kepada para dosen untuk mensosialisasikan 
pemahaman Islam moderat di beberapa media, baik di media cetak maupun visual. Melalui media 
komunikasi yang tepat perguruan tinggi berpotensi mempunyai banyak peran untuk mengembangkan 
dinamika harmoni kehidupan bermasyarakat.42 Selain itu, melakukan kerja sama dengan lembaga-
lembaga terkait atau lembaga-lembaga yang mempunyai misi yang sama dalam mensosialisasikan 
pemahaman Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalbar. 

Keempat ialah mendirikan sebuah pusat kajian yang terlibat langsung dalam menangani konflik 
yang terjadi di Kalimantan Barat. Pusat kajian tersebut semacam pusat kajian yang kosern dalam 
menanggulangi dan menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur pendidikan, penelitian dan praktek 
mediasi. Mengingat potensi konflik yang dijelaskan oleh Alqadrie sangat besar di Kalimantna Barat, 
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pusat kajian ini sangat urgen untuk memberikan resolusi konflik sekaligus dapat mensosialisasikan 
konsep Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalbar. 

Dalam hal mendirikan pusat mediasi center, kita dapat belajar dari beberapa kampus yang sudah 
punya. Kita dapat meniru pusat mediasi center yang ada di UIN Walisongo Semarang, yaitu Walisongo 
Mediation Center (WMC) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. WMC tersebut 
menjadi pusat mediasi dan resolusi konflik yang profesional dan berkualitas sehingga mampu 
berkontribusi dalam menanggulangi dan menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur pendidikan, 
penelitian dan praktek mediasi.43 Selain itu, kita dapat mendirikan pusat studi konflik dan perdamaian 
IAIN Pontianak. Pusat studi konflik dan perdamaian ini hampir serupa dengan pusat studi kajian 
gender yang telah ada di beberapa PTKI. 
 
PENUTUP 

Dari beberapa pembahasan dan hasil dari penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi 
kebijakan yang dapat dilakukan IAIN Pontianak dan pada umumnya semua Perguruan Tinggi dalam 
perannya mensosialisasikan Islam moderat dalam memelihara perdamaian di Kalimantan Barat, yaitu: 
1) Mengalokasikan beberapa dana untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mengarah 

pada mensosialisasikan Islam moderat untuk memelihara perdamaian di Kalbar. 
2) Mendirikan Pontianak Mediasi Center atau semacamnya yang dapat berkontribusi dalam 

menanggulangi dan menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur pendidikan, penelitian dan 
praktek mediasi. 

3) Mendirikan pusat studi konflik dan perdamaian IAIN Pontianak. Pusat studi konflik dan 
perdamaian ini hampir serupa dengan pusat studi kajian gender yang telah ada di beberapa PTKI. 
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KONSEP MERDEKA 

Merdeka mempunyai beberapa pengertian. Mengikut kamus dewan (hlm. 883), merdeka 
bermakna ―bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan lain- lain, lepas daripada (tebusan, 
berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain (Sidek Baba: 2008). Al Quran juga mengaitkan 
kemerdekaan dengan konsep al-Istiqlal dan al-Huriyyah. Al-Istiqlal membawa makna kemerdekaan, 
berdaulat, mengangkat, meninggi, menjayakan dan meneruskan sesuatu. Manakala al- Huriyyah 
bermaksud kebebasan iaitu bebas daripada nafsu yang jahat. Firman Allah S.W.T dalam surah an- Nasr 
bermaksud; 

“Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau Muhammad Berjaya 
menguasai negeri Mekah). Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai- 
ramai. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, 
sesungguhnya ia sangat- sangat menerima taubat” 

  (Surah an- Nasr: 1-4) 

Mafhum al-Quran di atas menjelaskan makna kemerdekaan dan kebebasan dalam ertikata yang 
luas. Ia bukan hanya memberi maksud pembebasan diri daripada belenggu penjajahan secara fizikal 
tetapi meletakkan individu sebagai insan atau umat yang bermaruah serta memiliki harga diri. Secara 
simboliknya Kemerdekaan Mekah daripada belenggu jahiliyyah memberi makna lambang kemerdekaan 
antara yang hak dengan yang batil, antara jahiliyyah dengan fitrah, antara asas syirik kepada asas tauhid. 
Bermula dari peristiwa tersebut memberi panduan dan iktibar yang sangat bermakna dalam sejarah 
umat manusia.  

 
ERA MILLENIUM 

Maksud perkataan millennium adalah masa selama seribu tahun ( mykamus.com; 2010). Pada 
zaman kita ini juga disebut era millennium abad ke 21. Millenium ke 3 bermula pada 1 Januari 2001, 
bukan pada 1 Januari 2000 seperti yang selalu digunapakai oleh kebanyakan generasi ( 
http://www.timeanddate.com/counters/mil2000.html). 
 
Ciri- ciri millennium ketiga  

i. Mudahnya kegiatan perdagangan antara-negara 
ii. Makin kecilnya peran pemerintah 
iii. Kedaulatan negara semakin sulit didefinisikan 
iv. Masalah perbedaan kewarganegaraan semakin tidak relevan 
v. Sesama budaya akan saling mempengaruhi 
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vi. Kecenderungan dunia menuju "Perusahan Multi Nasional" atau "Multi 
vii. National Corporation" 
viii. Ditekankannya velocity digital 
ix. Persaingan bebas 
x. Perubahan yang semakin cepat 
xi. Derasnya arus informasi yang menggelobal 

(http://brainly.co.id/tugas/2334170) 
ISLAM DAN CABARAN GLOBALISASI  

Pelbagai takrifan berkaitan perkataan globalisasi Ia mencakupi aspek politik, sosial, ekonomi, 
kebudayaan, agama, komunikasi, seni, falsafah, sains dan lain-lain. Dari kacamata Islam, globalisasi 
sinonim dengan istilah agama ‗syumul‘. Globalisasi atau ‗syumul‟ merujuk kepada jaringan hubungan 
yang membabitkan manusia melampaui sempadan politik, ekonomi, idea mahupun seni (Ghazali; 1998) 

Menurut Kamus Dewan, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia 
mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. 
Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan 
infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh 
seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep 
dunia tanpa sempadan (Finolla 2009). 

Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya daripada yang asal. Jika dulu dunia 
ini seluas saujana mata memandang dan dipagari dengan sempadan-sempadan namun kini ia tidak 
berlaku lagi. Malah pada hari ini kita telah dapat merasakan apakah dia itu globalisasi. Ledakan teknologi 
maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. 

 
PERANAN BARAT DALAM MENJEJASKAN KEDUDUKAN ISLAM 

Sejak berlakunya peristiwa 11 September, perbincangan mengenai ekstrimisme sering 
diwacanakan dengan tanggapan bahawa ia adalah contoh terbesar abad ini yang dikaitkan dengan 
ekstremisme dan terrorisme. Walaupun ada sebahagian yang cuba menunjukkan keraguan terhadap 
peristiwa tersebut, namun disebabkan oleh paparan media yang dibuat secara menyeluruh, ia telah 
memberi impak secara langsung kepada golongan Muslim. Bagai membenarkan teori yang dibuat oleh 
sarjana Barat, Samuel Huntington, pertembungan peradaban menjadi nyata dengan terbahaginya blok- 
blok pemikiran berasaskan idelogi agama, menyudutkan Islam dan Muslim secara khusus sebagai 
mangsa kepada pertembungan tersebut (Abd Karim et. al. : 2015). 

Pelbagai taktik telah digunakan oleh pihak Barat dalam usaha menindas dan memburukkan imej 
Islam di mata dunia. Usaha ini telah dilakukan sejak dahulu lagi melalui pelbagai saluran lebih- lebih lagi 
di era millennium yang penuh cabaran ini. 
i. Media 

Masyarakat Barat telah menyalahgunakan kuasa media dengan menjadikan media sebagai senjata 
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vi. Kecenderungan dunia menuju "Perusahan Multi Nasional" atau "Multi 
vii. National Corporation" 
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(http://brainly.co.id/tugas/2334170) 
ISLAM DAN CABARAN GLOBALISASI  
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maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. 
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Media barat hanya menggambarkan sesuatu unsur negatif umat Islam untuk merendah-rendahkan 
Islam. Misalnya ditunjukkan umat Islam yang menderita kelaparan di Ethiopia. Mereka cuba 
menggambarkan bahawa faktor kemiskinan ini disebabkan oleh mereka iaitu Ethiopia menganut agama 
Islam. Perspektif ini dibuat hanya dengan satu objektif iaitu menghancurkan Islam. Pemimpin Iraq, 
Saddam Hussien pula digambarkan oleh media Barat sebagai Adolf Hitler masa kini. Padahal hakikatnya 
kuasa- kuasa besar barat inilah yang melakukan kekejaman, yang sering mencelah di setiap perselisihan 
agar mereka boleh menjadi batu api yang menyalakan peperangan semata- mata untuk kepentingan diri 
mereka sendiri.  

 
b- Pengaruh pelbagai model Barat 

Tidak dapat dinafikan bahawa media merupakan penyalur maklumat. Namun secara langsung dan 
tidak langsung ia juga menyalurkan budaya barat melalui model- model mereka iaitu para artis dan 
bintang- bintang filem. Misi inilah yang mensekularisasikan dan mensosialisasikan masyarakat Islam. 
Akibatnya timbullah gejala sosial yang sukar dibendung terutamanya di kalangan remaja di mana di 
peringkat ini mereka mudah meniru dalam usaha mencari imej dan identiti tersendiri. Remaja yang tidak 
dibimbing dengan aqidah dan ilmu Islam yang jitu, akan mudah dihanyutkan oleh arus pengaruh yang 
didedahkan oleh media kini. Sebagai contoh Elvis Presley yang telah lama meninggal dunia kerana 
membunuh diri. Kesan dari kemasyhurannya yang digembar gemburkan secara meluas oleh media 
barat. Beliau menjadi symbol impian dan ikutan remaja sama ada dari segi gaya, kelakuan, cara 
berpakaian dan cara hidupnya.  

 
c- Peranan media memesongkan aqidah  umat Islam 

Pendedahan demi pendedahan daripada media barat yang berterusan secara tidak langsung 
mendidik umat Islam menjadikan budaya barat sebagai satu perkara yang sudah sebati dengan jiwa 
mereka, seterusnya menjadikan budaya mereka sebahagian daripada budaya kita, yang umumnya 
beragama Islam. Ini juga merupakan salah satu cabaran kuat terhadap Islam kerana akan mengakibatkan 
pemikiran serta aqidah umat Islam terpesong dari landasan yang betul. Telah terbukti kepada umum 
bahawa generasi muda lebih cenderung kepada elemen kebaratan berbanding nilai- nilai ketimuran yang 
diusahakan oleh pihak kerajaan dan keluarga mereka.  Benarlah pepatah yang menyatakan: 

 
“Setiap sesuatu yang terlarang itu disukai” 

 
Filem- filem khayalan yang menggambarkan satu kuasa hebat di dunia yang dapat melindungi dan 

menumpaskan kuasa- kuasa jahat kian banyak dipaparkan di laman- laman sesawang serta melalui 
pelbagai media, sama ada media cetak seperti majalah mahupun media di alam maya seperti you tube dan 
sebagainya. Sebagai contoh filem Robocop, Terminator 2 dan Power Rangers. Filem imaginasi ini 
sememangnya amat diminati oleh kanak- kanak. Ia membawa kanak- kanak ke alam khayalan (dunia 
fantasi dan imaginasi). Demikian juga cerita kanak- kanak seperti Spongebob Squarepants, Monster, 
Yugioh, Pokemon, Pikachu (jadilah orang Yahudi). Situasi yang mendedahkan generasi muda dengan 
pelbagai filem serta hiburan kanak- kanak ini menjadi serangan minda yang sukar dikawal dan akan 
menyukarkan instituasi keluarga untuk menerapkan didikan agama dan nilai murni yang mendalam ke 
dalam jiwa mereka.  
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d- Penyalahgunaan teknologi komunikasi 
Dengan adanya pelbagai saluran dalam arus global ini, masyarakat terdedah dengan bermacam- 

macam berita sama ada yang benar mahupun yang palsu yang merupakan agenda musuh Islam untuk 
meracuni pemikiran umat Islam. Laman- laman sosial seperti facebook, wechat, twitter dan banyak 
macam saluran lagi, walaupun terdapat maklumat yang berguna sebagai panduan kepada umum, namun 
elemen negatif dan merosakkan turut banyak disediakan. Bagi masyarakat yang boleh menapis unsur 
positif dan negatif, mereka akan selamat. Namun kebanyakan masyarakat yang terdedah dalam saluran 
sosial tersebut adalah generasi muda yang sangat mudah terleka dan terpengaruh dengan apa sahaja 
jenis maklumat yang mereka temui. 

 
ii. Pengaruh budaya Barat terhadap kehidupan kaum muslimin 

 
Hasil daripada usaha golongan barat dalam menyediakan maklumat dan nilai kebaratan, 

sebilangan besar daripada masyarakat Islam telah mengalih cara berfikir daripada berlandaskan syariat 
Islam kepada pemikiran bebas, radikal dan moden, kononnya pemikiran yang ‗up-to-date‟ yang selari 
dengan perkembangan global di era millennium ini. 

Contohnya perayaan- perayaan yang berlatarbelakangkan barat seperti Mother`s Day, April fool‟s 
Day, sambutan ulang tahun dan tahun baru yang diraikan dengan pergaulan bebas melalui majlis- majlis 
yang terdapat percampuran antara lelaki dan wanita di luar batas syariee. Generasi muda lebih mudah 
menghafal tarikh- tarikh perayaan agama lain seperti Krismas dan Tahun Baru Cina  berbanding tarikh- 
tarikh bagi hari kebesaran Islam seperti Nuzul al Quran, Israk Mikraj dan yang seumpamanya. 

Rancangan musuh-musuh Islam (Yahudi dan Nasrani) untuk mematahkan aqidah dan 
menghancurkan generasi muslim memang sudah diketahui sebelum kedatangan Rasulullah SAW lagi, 
iaitu sejak zaman para ambiyak terdahulu lagi. Tujuan mereka agar generasi yang bergelar mukmin tidak 
lagi memilki kepribadian Islam. Allah Ta‘ala berfirman: 

 

ى دَج ْا ُح نو  ِلن ُح َج ىنواَّال دَج ن ُح ن ِلنَّال نقُحلْا يْا نمِل َّالتَج ُح ن َجتَّالبِليَج َّتَّال ىن َج نونلَّالصَج  َج
ن َج َج َج ُح دُح نوْلْا نعَج ْا َج ن َجرْاَضَج اَجنْا   َج

ن َجصِل ٍن ن َج َج ٍ ّ ن َج ِل ِلن ِلنْا نواَّال ن ِلنَج  َج
ن َج ن َج نواْا ِل ْايِل ن ِلنَج ِل ن َج ءَجاَج نواَّال نبَج ْادَج يْا وءَج ُح  ْا َج

َج
نأ بَج ْاتَج نواَّال  ِلنِل

اَج  ن َج
 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti 
agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". 
Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang 
kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. 

(Surah al Baqarah: 120) 
  

Selain itu produk makanan dan minuman juga merupakan medium untuk mereka menghancurkan 
masyarakat Islam. Campuran zat- zat yang haram dan meragukan ke dalam makanan dan minuman, 
bukan sahaja untuk merosakkan jiwa dan minda, malah untuk menyemai rasa cinta dan cenderung 
kepada barangan Barat serta meminggirkan penggunaan barangan hasil negara sendiri. 

Pada masa dahulu, golongan remaja merasa segan mengenakan pelbagai fesyen pakaian yang tidak 
menepati kehendak syari`ee dengan pendedahan aurat serta berbagai ragam fesyen, namun kini 
disebabkan pendedahan yang berterusan pihak media cetak dan elektronik serta alam maya tanpa 
sempadan,  akhirnya mereka merasa terbiasa dan bangga mengenakan pakaian yang menjolok mata. 
Bagi mereka itulah tren baru yang perlu diikuti dan sesuai dengan situasi semasa.  
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 Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda: 

 

يْان ن ِل ْا ُح ٍمنفَج ُح َج ِلقَج ْا نب بَّال َج َجشَج ن  نْا             َج
“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka.” 

 
Lebih menyedihkan lagi, kita dapat lihat para remaja berlumba- lumba untuk menjadi model, artis, 

bintang dan penyanyi. Mereka rela bersesak- sesak menunggu giliran untuk acara saringan dan 
pemilihan penyanyi atau pelakon baharu. Ada antara mereka yang mengenakan pakaian yang ala Islam, 
namun menyertai program hiburan dan keramaian yang bertentangan dengan kehendak Islam. 

Tanggungjawab kita sekarang adalah bagaimana langkah yang sesuai untuk menjauhkan diri dari 
perkara negatif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana Allah Ta‘ala berfirman: 

 

ِلجَج  َجةُحنعَج َج ْا َج ن وْلْا ن َج ون َجقُح دُح َج نونلَّال سُح ن َج  ًة يْا  ْا ِل  ُح
َج
أ ن َج يْا لَج ُح  ْافُح

َج
َج َج ُح ونقُح ونأ نآ ِلينَج يُّ َج نواَّال

َج
يَج نأ

رُح نَجن مَج ن َج نيُح ْا يَجفْا َج ُح نَج ن َج يْا رَج ُح مَج
َج
ن َج نأ َج نواَّال نيَج ْاصُح نَج ودٌمن َج دَج ن ِل ن ِلَلَج ٌم ِل َج ٌم ئ

َلَج  مَج
“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang 
keras, yang tak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya apa yang 
diperintahkan”. 

(Surah at- Tahriim: 6) 
 
Langkah- langkah mengatasi budaya negatif 

 
1. Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan 

 

ن نْا اَج ِل ن َج  ْاضِل
َج واْا نو لَّال َج ءِلن َج ٍتن ِلنَج َكَج نبَجرَج تَج ْا َج نعَج َج ْا ِليْا واَّالقَج ْاوناَجفَج َج َج ُح ون َج ىنآ رَج قُح

نواْا  ْالَج
َج
نأ نَّال
َج
نأ َج ْا  َج 

بُح نَجن لِل ِل َج ن َج ُح ونيَج ْا نب يْا ذْا َج  ُح خَج
َج
بُح ون َج  ذَّال  كَج

 
“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 
(ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. 

(Surah al-A`raaf: 96) 
  

2. Menuntut ilmu Agama 
 

بِل ٌمن نخَج ِل َج ناَج ْا َج ُح نَج نب ُح واَّال ندَج َج َج ٍتن َج   ُح ونواْا ِل ْايَج
ُح
نأ ِلينَج واَّال ن َج يْا َج َج ُح ون ِل ْا ُح نآ ِلينَج نواَّال ُح نواَّال  يَجرْا َجيِل

 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”.  

(Surah al Mujaadalah: 11) 
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3. Menanamkan semangat nasionalisme yang mantap, seperti semangat mencintai produk dalam 
negeri. 

4. Mendidik masyarakat dengan Pendidikan Islam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan 
seharian. 

5. Memantapkan undang- undang Islam, menerap serta menegakkannya dalam apa sahaja situasi 
yang berkaitan. 

6. Bersikap berhati- hati  terhadap pengaruh dan maklumat global sama ada dalam bidang politik, 
ideologi, ekonomi dan sosial budaya bangsa. 

 
Dengan adanya langkah- langkah tersebut diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi 

yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga kita tidak akan kehilangan 
kepribadian bangsa. 

Kita perlu lebih menyedari sebagai umat Islam yang memiliki budaya dan gaya hidup yang 
tersendiri, jauh daripada pengaruh Barat yang jelas bertentangan dengan etika ketimuran, perlu ada 
pendirian yang jelas dan amalan hidup yang bercirikan Islam. Banyak program dan aktiviti yang sesuai 
dengan nilai Islam perlu didedahkan kepada masyarakat di samping mengadakan aktiviti yang 
membentuk jati diri Muslim yang sejati.  

Penerapan nilai kasih sayang, belas kasihan, toleransi, kesederhanaan perlu dijadikan cara hidup. 
Ini dapat dicapai melalui program- program kesedaran tentang nilai keamanan sejagat. Institusi 
keagamaan perlu mengadakan aktiviti- aktiviti yang dapat membentuk minda positif dalam kalangan 
masyarakat. Konsep agama perlu dijelaskan dengan sebenar- benarnya. Panduan utama  adalah al Quran 
serta model dan teladan hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mana- mana masyarakat yg 
mengambil pesuruh Allah sebagai teladan, akan selamat jiwa, persekitaran akan selamat silaturrahim dan 
terhindar dari permusuhan serta hilang persengketaan akan terhapuslah keganasan. 

Rasulullah adalah seorang yg sangat toleran. Di zaman Baginda terdiri dari pelbagai agama & 
budaya, Yahudi, Kristian penyembah berhala, semuanya tinggal berjiran, bersama2. Baginda SAW 
berdakwah dgn penuh kasih sayang, sabar, toleransi. Al-Quran (3: 159) menggambarkan akhlak Baginda 
yang mulia itu terhadap mereka yang berada di sekeliling Baginda : 

 
Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah- limpah) dari Allah (kepadamu wahai 
Muhammad), engkau telah bersikap lemah- lembut kepada mereka (sahabat2 & pengikutmu) 
dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. 
Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan 
pohonkanlah ampun bagi mereka. 

 

Nabi kita SAW pernah memberitahu mereka yang beriman :  

“mereka yang tidak menunjukkan belas simpati, tidak akan ditunjukkan simpati kepada 
mereka” 

(Riwayat Bukhari) 
 

Imam al Ghazali menyimpulkan bahawa akhlak nabi kita SAW ke atas mereka yang di sekeliling 
Baginda adalah seperti berikut: 

 



 

24 | The Role of Islamic Education in Promoting The Spirit of Peace 

3. Menanamkan semangat nasionalisme yang mantap, seperti semangat mencintai produk dalam 
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…Setiap orang sangkakan bahawa Nabi SAW lebih memuliakannya. Sesiapa yang telah pergi 
kepadanya akan pasti dapat melihat wajahnya. 
 
….Baginda sungguh mempunyai perasaan kasih sayang dan baik ketika berurusan dengan 
orang. 
 
…Tiada siapa yang boleh bercakap dengan nada yang kuat di dalaam perhimpunan baginda. 
 

 

KESIMPULAN 

Era millennium ataupun abad ke 21 ini menyajikan pelbagai maklumat kepada dunia, sama ada 

maklumat yang betul mahupun salah, berfaedah mahupun sia-sia, dapat membentuk syakhsiah yang 

positif mahupun negatif. Penjajahan minda alaf baru ini amat membimbangkan terutamanya kepada 

generasi Muslim. Justeru, pemimpin negara, pihak kerajaan, institusi pendidikan, badan- badan 

kebajikan sosial Islam, institusi keluarga serta rakan sebaya perlu memainkan peranan yang maksima 

dalam menyelamatkan minda generasi Islam hari ini daripada terus hanyut di pentas globalisasi yang 

sangat luas ini. Pendidikan agama Islam yang mantap perlu ditanam ke dalam jiwa masyarakat agar 

segala perilaku serta tindakan berada pada landasan yang selamat dan betul. Hakikatnya kita masih 

belum merdeka kerana dalam menempuh kehidupan dengan cabaran dunia tanpa sempadan ini, 

pelbagai serangan ke atas minda seseorang Muslim sama ada secara terang- terangan mahupun secara 

tidak disedari, secara langsung mahupun tidak langsung dari pelbagai sudut, agama, ekonomi, sosial, 

pendidikan mahupun kehidupan kekeluargaan.  
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SENDING THE MESSAGE OF PEACE 
ANALYSING WORLD VIEWS ON ISLAM THROUGH 

INTERNATIONAL RELATIONS PERSPECTIVES 
 

By Yasmi Adriansyah44 

 
 
Within the last month prior to the writing of this article, there have been suicide bombings 

occurred in several parts of the world. On 14 July 2016, a single suicide bombing with truck hit masses 
who celebrated Bastille Day in Nice, France, killed at least 84 people (The Telegraph 2016)). On 5 July 
2016, three suicide bombings took place in Saudi Arabia, in Madinah, in Jeddah, and inQatif, claimed 
four lives (Al Jazeera 2016).Just a day before, on 4 July 2016, a fatalistic suicide bombing hit Baghdad, 
Iraq and took almost 200 lives (Reuters 2016). Prior to this, on 28 June 2016, several bombs blasted in 
the busy Istanbul‘s international, Turkey and claimed the lives of almost 50 people (ABC 2016). 

 The above phenomena have certainly not only occurred in recent times as the list will go 
further if the time span is made longer. Yet the phenomena tends to generate a single message that, 
when suicide bombings take place, accusations go to Muslims and more particularly to those who are 
considered to hold radical views. The perpetrators are labelled as, among others, terrorists, extremists, 
and fundamentalists. For example, on the Istanbul bomb blasts, the ABC (2016) writes, ―Investigators 
are poring over security footage of the deadly blasts at Istanbul's international airport as funerals for 
victims get underway and suspicions grow that the Islamic State (IS) group was behind the attack.‖ In 
short, the world views are quick to blame the IS (or ISIS) and sometimes go further toward the 
Muslims in general. 

 The accusations and labelisation toward the Muslims, and even generally Islam, do not only 
take place in recent times. These phenomena have been occurring from long time ago. As an example, 
the Byzantine emperor Manuel II Paleologus, who reigned between 1391 and 1425, had uttered the 
popular yet sarcastic statement against Islam (Barnidge Jr 2008: 265). In a conversation with a Persian 
scholar, the emperor stated, ―Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will 
find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached.‖ 

Interestingly, yetunfortunately, the above statement was restated by the world figure such as Pope 
Benedict XVI. In his public lecture at the University of Regensburg, Germany, 12 September 2006, the 
Pope repeated the statement. The Pope (His Holiness Benedict 2006) indeed gives a footnote on this 
quotation, emphasising that it is not his personal position. He says, 

 
In the Muslim world, this quotation has unfortunately been taken as an expression of 
my personal position, thus arousing understandable indignation.  I hope that the 
reader of my text can see immediately that this sentence does not express my 
personal view of the Qur‟an, for which I have the respect due to the holy book of a 
great religion.  In quoting the text of the Emperor Manuel II, I intended solely to 
draw out the essential relationship between faith and reason.  On this point I am in 
agreement with Manuel II, but without endorsing his polemic. 

                                                           
44 PhD Candidate on International Relations, Australian National University (ANU), Canberra, Australia; Lecturer at 

Al Azhar University of Indonesia, Jakarta. 
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Yet, soon after the lecture was delivered, Muslims in many parts of the world showed their 
outrage. The Washington Post (2006) reports that the ―remarks by Pope prompt Muslim outrage, 
protests‖. In a similar vein, the Guardian (2006) writes that ―Muslim anger builds over Pope's 
speech‖.From Pakistan to Lebanon, from Turkey to Britain, Muslims unanimously condemned the 
Pope speech. Dr Muhammad Abdul Bari, the Secretary General of the Muslim Council of Britain 
demanded the Pope to urgently clarify his remarks. ―The Byzantine emperor's views about Islam were 
ill-informed and, frankly, bigoted.‖ (Guardian 2006). 

 The above negative view on Islam does not only occupy few people. This article at the later part 
will show that the view is held by many others, particularly in arguing that Islam is a religion of war. 
Nonetheless, like two sides of a coin, there is also a view emphasising that Islam is religion of peace. 
For example, EkmeleddinIhsanoglu, the then Secretary General of Organisation of Islamic Conference 
(OIC), at the 34th Session of the Islamic Conference Islamic of Foreign Ministers in Islamabad, 15-17 
May 2007, states that he and others have been ―doing [… their] best to defend Islam as a revealed faith 
and as a radiant civilisation, shedding light on its values, most prominent among them moderation, 
peace, tolerance and diversity.‖ (Barnidge 2008: 264). 
 These contrasting views will arguably keep continuing on international public discourse in the 
next few decades. Some, on one hand, hold the view that Islam is a religion of war and will always 
generate conflicts with other religion holders or civilisations. On the other hand, some keep the view 
that Islam is a religion of peace and has no difficulties in cooperating with others. For International 
Relations experts, these differences are somewhat similar to the opposing stands between two major 
approaches in the theories within this field: Realism and Liberalism. When the former argues that states 
never trust one another and are prepared to wage war, the later holds the view that states can make 
cooperation and tend to pursue peace as a common interest. This article will examine the world views 
on Islam using these two IR perspectives. 
  
ANALYTICAL FRAMEWORK: REALISM VERSUS LIBERALISM  

International Relations theories vary. Stephen Walt (1998) argues that IR is a discipline containing 
many theories even though it merely examines the only one world. For those who are unfamiliar with 
the theories, an account by John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens (eds, 2008) titled ―The 
Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations‖ can be a good start to 
grasp the existing IR theories up to the contemporary period. In this account, various IR theories – 
from Realism, Liberalism to Gender – are examined quite in length to give initial understanding to IR 
students or general scholars interested in the discipline. 

 To cut the theoretical discussion short, the major debates within the IR theories, however, 
mostly occur between Realism and Liberalism with further variations within each of them.45According 
to Grieco (1988: 485-6), Realism is a dominant IR theory since World War II and its major challenger is 
liberal institutionalism, or often referred to as Liberalism. The principal differences between the 
followers of the two theories are on how they view the world phenomena. If realists view international 
affairs ―as a struggle for power among self-interested states and is generally pessimistic about the 
prospects for eliminating conflict and war‖, the liberals argue that, among others, ―economic 

                                                           
45 Some scholars argue that the competitions exist between three theories, with Radical theory as the third addition. 

Walt, for example, writes, ―The study of international affairs is best understood as a protracted competition between the 
realist, liberal, and radical traditions‖ (1998: 30). 
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interdependence would discourage states from using force against each other because warfare would 
threaten each side‘s prosperity‖ (Walt 1998: 31-2). 
 The above notions are similar to the competing world views on Islam: a religion of war versus a 
religion of peace. On one hand, as a religion of war, Islam is viewed as a religion struggling for power 
that attempts to dominate the world. Islam is perceived that what its followers do is essentially to 
spread the religion as wide as possible. On the other hand, as a religion of peace, Islam is viewed as a 
religion holding the values of peace. In this context, Islam upholds values that it can cooperate with 
other religion holders or civilisations. War would only threaten its noble values as the religion of peace. 
 
A RELIGION OF WAR 

For those who argue that Islam is a religion of war, they often refer to several verses in the holy 
Quran. The often referred ones are the Chapter 2 (Al Baqarah) verses 190-194, a reference to 
injunctions of fighting before the Battle of Badr. These verses (Islam 101 2016) read:  
 

2.190. Fight against those who fight against you in the way of Allah, but do not 
transgress, for Allah does not love transgressors. 
2.191. Kill them whenever you confront them and drive them out from where they 
drove you out. (For though killing is sinful) wrongful persecution is even worse than 
killing. Do not fight against them near the Holy Mosque unless they fight against you; 
but if they fight against you kill them, for that is the reward of such unbelievers. 
2.192. Then if they desist, know well that Allah is Ever-Forgiving, Most 
Compassionate. 
2.193. Keep on fighting against them until mischief ends and the way prescribed by 
Allah prevails. But if they desist, then know that hostility is only against the wrong-
doers. 
2.194. The sacred month for the sacred month; sanctities should be respected alike (by 
all concerned). Thus, if someone has attacked you, attack him just as he attacked you, 
and fear Allah and remain conscious that Allah is with those who guard against 
violating the bounds set by Him. 

 
 Further to the above and other verses that relate to the seemingly aggressive character of Islam, 

some and particularly the Western media often refer to the concept that has emerged in intellectual 
discourse in the last few decades: Jihad. Woods (2006: 413), for example, writes, ―The western media 
became particularly conscious of jihad as a doctrine in the context of the Palestinian conflict. And 
latterly the events of 11 September 2001.‖ Majid (2003: 5) even brings a historical notion that, whether 
―in 1801 0r 2001, Islam has most often been seen as a threatening religion.‖ 
 This article argues that some of the statements above may reflect the realities on how some of 
the world communities view Islam. That the Quran mentions the words ―fight, kill, attack‖ is a reality. 
Due to this, though unfortunately, the notions of Jihad and a threatening religion are often brought to 
international discourse on what and how Islam is. Yet one must learn Islam comprehensively in order 
to understand the complete pictures of the religion. Quoting several verses of a chapter without looking 
at others, let alone learning about the context when and how they were revealed, will only create 
misunderstanding on them. Furthermore, the study on Islam shall not only be based on the Quran but 
also the Sunnah (the sayings and the livings of Prophet Muhammad [Peace Be Upon Him]) as well as 
the understandings of the early generations of Muslims and the ‗Ulamas (Islamic scholars or jurists) on 
many aspects of Islam.   
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Without a proper understanding on Islam, some scholars and general public can be extremely 
biased in understanding the religion. For example, Moshe Cohen (2013: 685), an Israeli scholar, writes, 

 
One of the fundamental tasks bequeathed to Muslims by the Prophet Muhammad was 
the concept of jihad. This word, literally meaning, „striving‟, was usually cited in the 
Qur‟anic phrase „striving in the path of God‟ and was generally interpreted to mean an 
armed struggle for the defence and expansion of the Muslim realm. This struggle is a 
perpetual state of war until the entire world embraces Islam and submits to the rule of 
the Muslim state (emphasis added). 

 
This statement, and more particularly its references to war, is entirely a fault if the scholar seeks 

other references on the comprehensive meaning of jihad as understood by majority Muslims. That the 
word jihad refers to ―striving‖ is acceptable as Muslim scholars, such as Sita (2002: 1) defines it as ―to 
strive for the cause of God‖. Yet jihad must not be baselessly interpreted as an armed struggle. The 
closer meaning of jihad can be referred to what Bonner (2006: 13) argues, 
 

Most accounts of the jihad agree that it has both an external and an internal aspect. The 
external jihad is an activity in the world, involving physical combat against real enemies 
in real time. The internal jihad, sometimes called the „greater jihad‟, is a struggle against 
the self, in which we suppress our own base desires […].  

 
Therefore, jihad in terms of conducting a fight against an enemy is acceptable. Yet it refers only to 

a ‗little jihad‘ in comparison to the greater one, namely the fight against one self-desire.  
 Another biased understanding of Islam and more specifically jihad is on quoting to the wrong 
‗representative‘ of Islam. Again Cohen (2013: 686), for example, writes, ―Ayatollah Ruhollah Khomeini, 
the modern hero of millions of Muslims, says, ‗Jihad means the conquest of non-Muslim territory‘ 
[…].‖ The last part of this sentence is already against the understanding of majority Muslims as 
described above. But the very fundamental mistake is on referring to Khomeini as a hero of millions of 
Muslims. As many are aware, including Mohen himself hopefully, Khomeini does not represent the 
majority Muslims as he is part of the Shiite, a small community of Muslims in comparison to the 
majoritySunnis. Referring Khomeini as a ‗hero‘ representing majority of Muslims is not only baseless but 
showing the limited understanding of the scholar on what and how Islam and Muslims are.  
 
 
A RELIGION OF PEACE 

While there is a long list of world leaders, scholars, and opinion makers forcing their views that 
Islam is a religion of war, there is a similar tendency arguing completely different views, that Islam is a 
religion of peace. In their views, the argument saying Islam is a religion of war is wrong as the religionin 
fact preaches the upholding of peace as one of the ultimate goals in Islam.  

 In terms of Islamic tenets, some of the Qur‘anic verses (‗Ali 2007) often quoted as representing 
the peace principle of Islam are, among others, the very first verse of the Quran that says, ―In the name 
of God, the Most Merciful, the Most Compassionate‖, which is later repeated 112 times;―Wherewith 
Allah guides all who seek His good pleasure to ways of peace and safety […] (verse 16 of Chapter 5); 
and reconciliation as the best recommendation (verse 128 Chapter 4). 

In campaigning how Islam upholds peace as its main principle, world leaders, scholars, and 
opinion makers do not stay behind. There are numerous global and regional efforts attempting to 
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showing the limited understanding of the scholar on what and how Islam and Muslims are.  
 
 
A RELIGION OF PEACE 

While there is a long list of world leaders, scholars, and opinion makers forcing their views that 
Islam is a religion of war, there is a similar tendency arguing completely different views, that Islam is a 
religion of peace. In their views, the argument saying Islam is a religion of war is wrong as the religionin 
fact preaches the upholding of peace as one of the ultimate goals in Islam.  

 In terms of Islamic tenets, some of the Qur‘anic verses (‗Ali 2007) often quoted as representing 
the peace principle of Islam are, among others, the very first verse of the Quran that says, ―In the name 
of God, the Most Merciful, the Most Compassionate‖, which is later repeated 112 times;―Wherewith 
Allah guides all who seek His good pleasure to ways of peace and safety […] (verse 16 of Chapter 5); 
and reconciliation as the best recommendation (verse 128 Chapter 4). 

In campaigning how Islam upholds peace as its main principle, world leaders, scholars, and 
opinion makers do not stay behind. There are numerous global and regional efforts attempting to 
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promote the peace dimension of Islam. One example is what has been done by the OIC as stated early 
in this article. Another example is the attempt made by the Alliance of Civilisations, an alliance or 
movement supported by the United Nations. According to Barnidge (2008: 264), this alliance ―has 
played a prominent role in promoting the position of Islam as a religion of peace.‖ Further, other 
individuals including a prominent scholar namely Karen Amstrong have voiced that the meaning of the 
word ―Islam‖ itself is peace. Amstrong (2001) writes, ―The very word Islam, which means ‗surrender‘, 
is related to the Arabic salam, or peace.‖ More interestingly, Amstrong‘s statement was voiced just few 
days after the US was attacked on 11 September 2001. 

 To this extent, what the world leaders, scholars, and opinion makers have been trying to 
convince others, more particularly the non-Muslims, that Islam is a religion of peace, deserve 
appreciation particularly from the Muslim ummah. In the recent world phenomena that is inclined to 
discredit Islam and Muslims, a view balancing the notion of Islam as a religion of war should have 
helped easing the tension of frustration and potential world conflict. 

 Nonetheless, arguing solely that Islam does not recognise war may also be counterproductive. 
Islam indeed acknowledges war and the Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) himself led several 
wars during his time as the leader of Muslim ummah. This article argues that what world leaders, 
scholars, and opinion makers, particularly of those who are Muslims, shall inform the world is that 
Islam is indeed a religion of peace, yet Islam acknowledges war particularly as a self-defence against the 
aggressor or occupier of the Muslim lands. 
 
A RELIGION OF PEACE YET ACKNOWLEDGES WAR AS SELF DEFENCE 

There are several verses stating that when Muslims are allowed to conduct war it is actually in the 
situation where they have to defend their faith and lands. For example, Allah the Almighty says, ―To 
those against whom war is made, permission is given (to fight), because they are wronged—and verily, 
Allah is Most Powerful for their aid‖ (verse 39 Chapter 22);―Fight against those who fight against you 
in the way of Allah, but do not transgress, for Allah does not love transgressors‖ (verse 190 Chapter 
2).From these verses, it is clear that war is also acceptable in Islam as long as it is conducted as an act of 
self-defence. 

In the field of International Relations, there is a popular saying that if a country wants peace, it 
must be prepared to conduct war (Igitur qui desideratpacem, praeparet bellum). Thus, further than the 
situation of self-defence, even an expectation for peace must be accompanied with readiness to conduct 
war, though not necessarily that the war becomes a first choice to be conducted when a conflict arises. 

To this end, leaders, scholars, and opinion makers particularly from the Muslim world shall bring 
more balanced views informing another side of the world that the essential thing is to create justice. 
Many must have been aware that the more fundamental problem of the today‘s world is injustices. In 
this context, it begins on the quest for justice by the Palestinians whose lands have been occupied for 
decades. 
 
THE QUEST OF PALESTINIANS FORJUSTICE (AND INDEPENDENCE) AND THE 
ISSUE OF TERRORISM 

Muslims tend to say that the occupation of Palestinian lands by Israel is the ‗mother of all 
conflicts in the Muslim world‘ (Hashmi 2014: 94). Since the creation of State of Israel in 1948, the 
occupation and conflicts in the Palestinian lands have been going on up to the present time. 
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Unfortunately no one can predict when the occupation and injustice will end. Even the exit signs of 
them are far from obvious. 

 For those who follow the Palestinian-Israeli conflict, it is clear that the Palestinians are not in 
par with the Israeli in terms of weaponisations. Israel, supported by the United States and other 
Western allies, is too strong in comparison to the weak Palestinians. Thus, when the struggle of 
intifada(uprising) began in 1987 and continued with the second intifada in 2000, one of the Palestinian 
tactics are through suicide bombings. This tactic is arguably ‗much cheaper‘ yet it can create fear among 
the Israelis.46Interestingly, if the Israeli callsthe Palestinian suicide bombers ―terrorists‖ (Brown 2013: 
399), the Palestinians and the Muslim world, and more particularly the Arab media,tend to call the 
bombers as ―freedom fighters‖ or ―martyrs‖ (Nawawy 2004: 5).  

It is not clear who first ‗introduced‘ suicide bombing in international conflicts, but it is the 
Palestinians that mostly brought this tactic to their war against the aggressor who have occupied their 
lands for decades. In the 90s the suicide bombings in the Palestinian occupied territories were often in 
the news and up to the early 2000s there had not been much reference on them as terrorist acts except 
from the Israeli side. Yet from 11 September 2001 the discourse has changed dramatically when the 
United States were attacked. From that moment, international relations brought a new issue: terrorism. 
Almost unanimously, suicide bombing is now categorised as a terrorist act. 

Later in 2010s suicide bombings and horrific killings became more organised when Islamic State 
in Iraq and Syria (ISIS or ISIL) came to the front. When civil—or to be more precise, proxy—wars 
took place in Iraq and Syria, ISIS came in and brought a more devastating tactic. Interestingly ISIS does 
not target the ‗common enemy‘ of the Muslims world namely Israel. It sometimes targets civilians from 
western countries but mostly for the sake of ransom. But it also targets Muslims and Muslim countries, 
bringing a big question mark whether this group is really Islamic or just using its name for a biggeryet 
hidden agenda. 

Nonetheless, the emergence of ISIS brings more unanimous voice of the world condemning 
terrorism and, by and large, criticising Islam. World leaders, scholars, opinion makers, Muslims and 
non-Muslims are now relatively united, criticising Muslims particularly who are considered to hold 
radical views. Thus, whenever there are events where suicide bombings take place, many will criticise 
this category of Muslims. These voices even come up from the Muslim world, accusing the radicals for 
misusing Islam. 

To this end, accusing the radicals for misusing Islam is not contrary to the religion. Islam 
certainly does not acknowledge terrorism. Yet this article argues that critical thinking are also needed 
with the recent phenomena like ISIS. The ‗choice of targets‘ of this group that leave Israel untouched 
has already raised an eyebrow. Though one may not favour the so-called ‗conspiracy theory‘, but global 
phenomena have shown that proxy wars exist. The ‗slip of the tongue‘ of US President Barrack Obama 
in a press conference in 8 July 2015 (RT 2015), that the US ―is speeding up training of ISIL forces, 
including volunteers from Sunni tribes in Anbar Province,‖only provides an evidence that the group is 
a created, or at least linked, organisation for a hidden global agenda. This agenda can be for the purpose 
of downplaying Islam, Muslims or even the Palestinians who never stop struggling for justice and 
independence.    
                                                           

46 The first page of Google search on ―intifada and suicide bombers‖ (accessed 16 July 2016) mostly shows the 
publication by the Israeli side. A website called Jewish Virtual Library even takes notes on ―terrorism against Israel‖ including 
by showing comprehensive listing of fatalities. The website writes, ―From the Oslo Accords (Sept. 1993) until September 
2000 - nearly 300 Israelis were killed in attacks.Since December 2005, Palestinian terrorist attacks have claimed at least 
another 203 Israeli lives.‖ (Jewish Virtual Library 2016). 
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SENDING THE CONTINUOUS MESSAGE OF PEACE: WILL IT BE POSSIBLE?  

The pertinent question is, can Muslims in general be able to continuously send the peace message 
to the world? Using the above narratives, that Islam is a religion of peace, it certainly can. Muslims 
should be confident in conveying the message of peace wherever and whenever as the word Islam itself 
means ‗peace‘ and there are abundant verses commanding the Muslims to create peace. Yet it is not 
taboo either to say that Islam acknowledges war especially in terms of self-defence. Islam certainly 
cannot accept terrorism, yet it does not prohibit the act of self-defence when the ummah is oppressed. 
Further, in the context of Palestinian struggle, it will be difficult to call their bombers as terrorists. What 
they deserve to be called is martyrs or freedom fighters, and this is what the Muslims world have always 
called them. Calling them terrorists would only hurt their decades-struggle for the purpose of taking 
back their legitimate rights.   
 To conclude, in terms of the labelisation of Islam and Muslims to terrorism, the saying of 
young Islamic ‗ulama (cleric) from Germany Pierre Vogel may bring another perspective. In one of his 
talksin 2011 responding a question, or accusation, that Islam is linked with terrorism, Vogel(Investigate 
Islam) says (in English translation): 

 
Who started the first world war?...Muslims? 
Who started the second world war?...Muslims? 
Who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki?...Muslims? 
Who killed more than 100 million of Indians in North America?...Muslims? 
Who killed more than 50 million of Indians in South America?...Muslims? 
Who took about 180 millions of African people as slaves and 88% of them died and 
were thrown in Atlantic Ocean? Did Muslims do it? 
Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia?...Muslims? 
Who killed thousands of people in Vietnam?...Muslims? 
 
You ask me............... 
 
This is my answer...... 
 
No! They were not Muslims! 
 
And today you can notice that Muslims are always the victims when you look at what is 
happening in Burma (Myanmar), Yemen, Syria, Iraq, Afghanistan, Chechnya, Ethiopia, 
Bangladesh, Palestine...et cetera. 
 
But media ways are controlled by non Muslims even inside Muslim countries that is 
why they hide all kinds of crimes against Muslims such as burning kids alive in Burma 
and bombing civilians in Iraq and Afghanistan...etcetera. And they show all crimes done 
by few Muslims even if it was killing an insect. 
 
 With such a message and his continuous Islamic da‟wah (preaching) in Germany and Europe, 

Vogel has certainly received criticisms, including a labelisation as a radical Muslim (Virin 2011). Yet 
many have now embraced Islam through Vogel‘s words (VOA Islam 2014). To this end, the non-



 

34 | The Role of Islamic Education in Promoting The Spirit of Peace 

Muslims and particularly the Western world may listen to what Karen Amstrong (2002: 160) suggests in 
her book Islam: a Short History, in which she writes, ―It has never been more important for Western 
people to acquire a just appreciation and understanding of Islam.‖ *** 
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 دور العلماء والمؤسسات التعليمية واإلعالمية في نشر ثقافة السالم
 (محاضر فً جامعة هامكا المحمدٌة بجاكرتا)بقلم األستاذ فهمً سالم زبٌر 

 

 
 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

ٌسرنً فً هذه المناسبة الكرٌمة أن أشارك فً هذا المإتمر العلمً اإلقلٌمً الذي عقد فً المعهد العالً 
للعمل على إنتاج خطابات بدٌلة لخطابات الكراهٌة والعنؾ الرائجة حالٌا، اإلسالمً الحكومً بمدٌنة فونتٌاناك 

وأن ال تكون هذه الخطابات نتٌجة ردود فعل مإقتة، أن شعوب المنطقة التً كانت تؤمل فً تحقٌق أحالمها 
 ".دمار وهالك"باألمن واالستقرار، أحال خطاب التطرؾ والكراهٌة أحالمها إلى 

إلى التركٌز على محتوٌات الخطاب الدٌنً الرائج فً شبكة األنترنٌت، باعتباره ٌشكل مركز استقطاب كما ننبه 
. لفئات واسعة من الشباب المسلم الذي ٌلتحق بمعسكرات التطرؾ

أنه فً ظل التحدٌات العالمٌة، وانتشار خطابات الكراهٌة، ٌجب على القادة الدٌنٌٌن أن ٌضطلعوا بدور محوري 
. فً التصدي للتوترات الدٌنٌة، من خالل تؤطٌر أتباعهم وجمهورهم ومجتمعاتهم بقٌم التسامح والسالم

ٌهدؾ لتعزٌز الحوار بٌن الثقافات ونبذ خطاب الكراهٌة وإنتاج خطابات بدٌلة تحض على الحوار والتسامح، 
مشٌرا إلى أن هذا اللقاء ستعقبه عدد من اللقاءات األخرى فً أنحاء مختلؾ من العالم، لتوضٌح دور القٌادات 

. الدٌنٌة فً تعزٌز الحوار
ضروررة مواجهة الخطابات التً تروج للعنؾ باسم الدٌن، وتستخدمه لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة بهدؾ الهٌمنة 

. على اآلخرٌن وتجرٌدهم من حقوقهم، وإشاعة القتل وتبرٌره
إلى التزام مختلؾ المإسسات الدٌنٌة بمناهضة القتل باسم الدٌن، وذلك عبر تشجٌع دور القٌادات الدٌنٌة فً نشر 

ثقافة السالم والتعاٌش واحترام التنوع الثقافً والدٌنً، عوضا عن ترسٌخ األفكار المتطرفة، مشٌرا إلى أن 
األحداث الجارٌة فً عدد من نقط التوتر العالمٌة واإلقلٌمٌة، كالعراق والصومال ومٌنمار وإفرٌقٌا الوسطى، 
توضح فشل المإسسات والقٌادات الدٌنٌة فً مواجهة خطاب العنؾ باسم الدٌن، مما ٌإدي الى التناحر والقتل 

. وارتكاب جرائم ضد االنسانٌة باسم الدٌن
واعتبر أن ما ٌعٌشه العالم العربً من اضطرابات ٌعود فً جزء كبٌر منه الستؽالل السٌاسة للدٌن، من أجل 

. تعزٌز االضطرابات وإثارة القالقل
أنه فً ظل انتشار خطابات الكراهٌة وتنامً ظاهرة اإلرهاب، اعتمد مقاربة لتبنً الٌقظة والمرونة فً ذات 

اآلن للوقاٌة ومناهضة التحرٌض على الكراهٌة، من خالل محاربة ظاهرة الفقر والتفاوتات االجتماعٌة، ونشر 
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إلى إتاحة الفرصة للخبراء والباحثٌن والمختصٌن من أجل بناء االستراتٌجٌات وبلورة اإلجراءات االستباقٌة 
للتصدي المبكر والوقاٌة من حدوث جرائم اإلبادة الجماعٌة التً ٌذهب ضحٌتها العدٌد من األبرٌاء فً المناطق 

التً تعرؾ نزاعات وصراعات مستندة إلى عوامل دٌنٌة أو إثنٌة أو قومٌة، كما ٌهدؾ إلى دراسة مختلؾ 
المقاربات التً ٌجب اعتمادها من أجل دعم وتقوٌة أدوار القادة الدٌنٌٌن بمختلؾ مشاربهم وأطٌافهم فٌما ٌخص 
بناء خطاب دٌنً إٌجابً ٌقوم على احترام حقوق اإلنسان مع بلورة تدابٌر وقائٌة لتعزٌز قدرات القادة الدٌنٌٌن 
قصد تمكٌنهم من الوقوؾ على المخاطر استباقٌا والتصدي لها قبل حلولها وذلك عبر تمكٌنهم من تحدٌد وفهم 

. السلوكٌات المتضمنة للكراهٌة والعنؾ والقدرة على محاصرتها
التؤكٌد على أدوار القادة الدٌنٌن بمختلؾ مشاربهم وأطٌافهم فً بناء خطاب دٌنً إٌجابً قائم على »ٌهدؾ إلى 

أساس احترام حقوق اإلنسان، وفً التصدي لكل السلوكٌات المتضمنة لخطابات عنؾ وكراهٌة وقدرتهم على 
. «محاصرتها

بناء شبكة دولٌة للقادة الدٌنٌن لتسٌٌر حوار األدٌان، واإلسهام فً إرسال السلم داخل »كما ٌتطلع المنتدى إلى 
. «مجتمعاته

الذي شارك فٌه حشد كبٌر من أبرز علماء األمة، ٌعبر عن إرادة ” تعزٌز السلم فً المجتمعات اإلسالمٌة “
سٌاسٌة واضحة لجمع األمة على مشروع إسالمً وسطً مستنٌر بٌنما التزال العدٌد من المجتمعات اإلسالمٌة 

 .وؼٌر اإلسالمٌة تعانً من صراعات متعددة تتطلب االتفاق على أسس دولٌة لضمان السلم العالمً
. وثقافة السالم وتوصٌات المنتدى فً المجتمعات اإلسالمٌة” فقه السلم“للتعرؾ على تصوراتهم آللٌات نشر 

وإشاعة ثقافة السالم فً المجتمعات اإلسالمٌة، تتمثل فً الحوار النقدي ” فقه السلم“إن اهم آلٌات نشر 
. الموضوعً الذي ٌنطلق من آلٌات التعاٌش والنقاش العام والثوابت الكبرى لألمة التً تجمعها وال تفرقها

أن هذه اآللٌات تشمل أٌضا تفعٌل المجامع الفقهٌة بحٌث تإدي دورا فً الضبط العلمً لفوضى الفتوى، كما 
تشمل تفعٌل دور الجامعات والوسط األكادٌمً فً توجٌه النظر إلى األبعاد القٌمٌة المنفتحة والمتسامحة فً 

. اإلسالم
انه من المهم العمل على إعادة تشكٌل صورة إٌجابٌة عن اإلسالم وحقائقه األصٌلة تسمح بتبدٌل الصورة 

وطالب بالتركٌز على قضاٌا العنؾ وضرورة . المشوهة التً تتشكل الٌوم عن اإلسالم والمسلمٌن لدى العالم
التوصل إلى الحلول المجدٌة للمشاكل التً تنجم عنها، الفتا إلى أهمٌة توجٌه االنتباه لمرحلة الصبا والشباب ألن 

. األفعال المساعدة التً تصدر عن مراكز العنؾ تتشكل خالل تلك الحقبة
أن المسلمٌن تؤخروا كثٌرا فً العمل على نشر ثقافة السالم وإفشاء السلم فً المجتمعات اإلسالمٌة، وٌجب ان 

نسرع وال نتسرع، موضحا أن المسؤلة مشبعة فكرٌا، وٌبقى أن نلملم المفاهٌم المإسسة لعقل السالم حتى ال 
. نختلؾ، ثم نعطً أولٌة للتطبٌق والعمل المٌدانً

وشدد على ضرورة أن نتفق على كره المعصٌة ال كره العاصً وأن ننطلق من هذا المنطق، مطالبا بتحوٌل 
. الحوار والعٌش المشترك الى علم الحوار، على أن ٌكون علما أكادٌمٌا بؽائٌة شعبٌة، كؤنه علم تطبٌقً

 
العدل أساس السلم 

من جانبه أوضح الدكتور عبد اإلله محمد أستاذ الدراسات اإلسالمٌة بجامعة الزٌتونة بلٌبٌا، أن السلم فً 
المجتمعات ٌتحقق بإقامة العدل مإكدا أن الحاكم حٌنما ٌقٌم العدل فإنه ٌنشر السلم بٌن العباد ألن هللا ٌزع 

بالسلطان ما ال ٌزع بالقرآن، فإقامة العدل ٌترتب علٌه رضا ٌفضً إلى وجود السلم بٌن أفراد المجتمع، مشٌرا 
إلى ان المجتمعات اإلسالمٌة لدٌها رصٌد ثقافً وعقدي هائل من قٌم السلم، فالسالم من اسماء هللا الحسنى، 

. واإلسالم دٌن السالم ورسوله بعث رحمة للعالمٌن، والرحمة تقتضً السالم مع الخلق جمٌعا
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استلهام تراثنا في التسامح 
الى استلهام تراثنا فً التسامح والسلم وتحقٌقه على أرض الواقع، موضحا أن ذلك ٌتطلب العمل على أكثر من 

مستوى، فً مقدمة ذلك قٌام المدرسة والجامعة بتضمٌن قٌم السلم فً المناهج التعلٌمٌة، ووسائل اإلعالم من 
خالل إبراز القدوة الحسنة فً المجتمع، باإلضافة إلى دور منظمات المجتمع المدنً فً إشاعة السلم، ثم شؽل 

.  أوقات فرغ الشباب بؤنشطة توجه طاقاته إلى العمل اإلٌجابً، وإٌجاد فرص العمل لهم
وفً نفس الوقت ٌشهد عالمنا الٌوم صراعات ومشاحنات فً العدٌد من أرجائه، وكل ذلك ٌإشر إلى خطورة 

الوضع العالمً وضرورة االتفاق على أسس دولٌة تضمن السلم العالمً وهو ما ٌإكد أهمٌة صٌاؼة رإى 
وأكد أن اإلسالم بمنظومته المتكاملة من . وتصورات تسهم فً تحقٌق السلم بالمجتمعات اإلسالمٌة والعالم

التشرٌع إلى إصالح األفراد والمجتمعات وتنظٌم عالقات الدول، ٌسهم فً تحقٌق السلم العالمً، فالدٌن الحنٌؾ 
. ٌضمن حرٌة الفرد والعقٌدة وكرامة اإلنسان وحقوقه سواء كان مسلما أو ؼٌر مسلم

إن هللا ٌؤمر بالعدل “كما ٌسهم اإلسالم فً تحقٌق السلم العالمً كونه ٌحرم االعتداء بكل أنواعه وٌنشر العدل 
مما ٌسهم فً تحقٌق هذا الهدؾ من خالل المحافظة على األسرة والعالقات : ”واإلحسان وإٌتاء ذي القربة

. االجتماعٌة وتنمٌة المال وفق األسس الصحٌحة
ومن هنا تؤتً أهمٌة بٌان كل ذلك للشباب وتفعٌل دور علماء الدٌن ومإسسات التنشئة االجتماعٌة لبٌان المفاهٌم 

. الصحٌحة لإلسالم ودعوته للحوار وفهم اآلخر
:  أن هناك العدٌد من اآللٌات لتعزٌز السلم فً المجتمعات، من أبرزها

محاولة توسٌع دائرة النقاش مع كل التٌارات السٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة للبحث عن المشترك بٌن الجمٌع : أوال
. والبناء علٌه

تنشٌط المنابر المنتجة للقٌم بدءا من المدرسة وحتى وسائل اإلعالم بحٌث تعزز مفاهٌم التسامح فً : ثانٌا
وذلك من خالل تؽٌر أسالٌبها والمناهج التً تتعبها والتً ٌنتج عنها نتائج عكسٌة، فقد أصبحت بعض . المجتمع

. المدارس منبتا للعنؾ، وتحول بعض وسائل اإلعالم الى منابر لتؽذٌة لتشاحن واالحتقان
أن بعض وسائل اإلعالم تلعب دورا فً صنع العنؾ بالمجتمعات اإلسالمٌة، وعلٌها أن تتوقؾ عن ممارسة هذا 

.  الدور الذي ٌتنافً مع كل المعاٌٌر المهنٌة واألخالقٌة ومواثٌق الشرؾ اإلعالمٌة
العمل بكل السبل على محاصرة العنؾ وتثبٌت ثقافة التسامح وهنا ٌبرز دور المجتمع المدنً فً تحقٌق : ثالثا

هذا الهدؾ، مطالبا بضرورة التخلص من الصراعات التارٌخٌة التً تشكل حالٌا أساس التشاحن بٌن القوى 
التٌارات الرئٌسٌة فً عدد من المجتمعات 

مسؤلة الخطاب الدٌنً وتجدٌده لمحاربة العنؾ 
بدأت تشؽل الباحثٌن ورجال الدٌن نظرا لما ٌعٌشه العالم من توترات قائمة على التعّصب الدٌنً والعقدي 

وقد انتشرت المإتمرات والندوات الداعٌة إلى تجدٌد هذا الخطاب وتوجٌهه للفئات الشبابٌة المستهدفة .والمذهبً
من قبل الجماعات الجهادٌة واإلرهابٌة من أجل إٌجاد تربة صالحة لتزرع أفكارها، وبذلك تستطٌع تجنٌد هذه 

. الفئات كمقاتلٌن ٌنفذون أجنداتها السٌاسٌة القائمة على تطوٌع المقدس والدٌنً
فً ظل العنؾ الذي راكمته األعمال اإلرهابٌة للجماعات المتشددة والجهادٌة والتً تدعً االنتماء إلى اإلسالم 

من جهة وكذلك الجماعات المنتمٌة إلى أدٌان أخرى وجماعات عرقٌة وإثنٌة مختلفة، برز مصطلح تجدٌد 
الخطاب الدٌنً، حٌث فرض نفسه على الدول، ومع افتقاد رجال الدٌن فً جمٌع األدٌان للمعنى الحقٌقً 

 .لمهامهم كدعاة لنبذ العنؾ والتطرؾ، ظهرت وقوٌت الجماعات المتطرفة فً الفكر والسلوك
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فً هذا اإلطار دعا مسإولون دولٌون إلى تعزٌز دور القادة الدٌنٌٌن فً صٌاؼة خطابات بدٌلة لخطاب الكراهٌة 
أنه فً ظل التحدٌات العالمٌة وانتشار خطابات الكراهٌة، ٌجب على القادة الدٌنٌٌن أن ٌضطلعوا . فً العالم

. بدور محوري فً التصدي للتوترات الدٌنٌة، من خالل تؤطٌر جمهورهم ومجتمعاتهم بقٌم التسامح والسالم
مقاربة لتبنً ٌجب االعتماد وفً ذات السٌاق، إنه فً ظل انتشار خطابات الكراهٌة وتنامً ظاهرة اإلرهاب، 

الٌقظة والمرونة فً ذات اآلن للوقاٌة ومناهضة التحرٌض على الكراهٌة، من خالل محاربة ظاهرة الفقر 
. والتفاوتات االجتماعٌة، ونشر قٌم االعتدال الدٌنً ونبذ العنؾ

حماٌة المساجد من أّي استؽالل، باعتباره نموذجا ٌسعى إلى مكافحة اإلرهاب والتصدي فً ذات كما ٌجب 
من جانبه، اعتبر أن شعوب المنطقة التً كانت تؤمل فً تحقٌق األمن واالستقرار، أحال .الوقت لكل مسبباته

. خطاب التطرؾ والكراهٌة أحالمها إلى دمار وهالك
طالب القادة الدٌنٌٌن فً المنطقة اإلسالمٌة بالعمل على إنتاج خطابات بدٌلة لخطابات الكراهٌة والعنؾ، وأال نو

ودعا العبادي إلى التركٌز على محتوٌات الخطاب الدٌنً الرائج . تكون هذه الخطابات نتٌجة ردود فعل مإقتة
فً شبكة اإلنترنت، باعتباره ٌشكل مركز استقطاب لفئات واسعة من الشباب المسلم الذي ٌلتحق بمعسكرات 

. التطرؾ
ٌهدؾ إلىلتؤكٌد على أدوار القادة الدٌنٌن بمختلؾ مشاربهم وأطٌافهم فً بناء خطاب دٌنً إٌجابً قائم على 

أساس احترام حقوق اإلنسان، وفً التصدي لكل السلوكٌات المتضمنة لخطابات عنؾ وكراهٌة وقدرتهم على 
 .”محاصرتها

وبحسب . وأقر المنتدى خطة عمل وتوصٌات لمكافحة التوتر الدٌنً المإدي إلى التطرؾ وارتكاب الجرائم
الرصد واإلبالغ العام عن التحرٌض “ملخص لخطة العمل، فإن المسإولٌن الدٌنٌٌن سٌركزون فً عملهم على 

. ”الدٌنً الذي ٌمكن أن ٌإدي إلى الجرائم الوحشٌة
االنخراط فً “عبر ” استخدام مختلؾ وسائل اإلعالم لمكافحة التطرؾ والكراهٌة“كما تنص خطة العمل على 

. ”حوار مع المسإولٌن عن التحرٌض وكذلك الجمهور الذي ٌمٌل إلى االستجابة للعنؾ
التحرٌض  (…)الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة المإدٌة إلى ”وٌتؤتى ذلك حسب الوثٌقة نفسها عبر اإللمام بـ

. التً تتضمن خطابات تحض على الكراهٌة” مراجعة التعلٌم، والمناهج الدراسٌة“مع ” على العنؾ
” التماس الدعم من القادة السٌاسٌٌن فً حل النزاعات وتخفٌؾ التوترات”وإضافة إلى ذلك، دعت الخطة إلى 

اإلصالح القانونً والسٌاسً المناسبٌن وضمان مشاركة ممثلً الدولة فً االجتماعات المقبلة المتعلقة “عبر 
. ”بدور القادة الدٌنٌٌن فً مواجهة خطاب التحرٌض

إنشاء شبكة تضم الزعماء الدٌنٌٌن الذٌن ٌعملون لمنع ومكافحة التحرٌض المإدي إلى الجرائم كما ننوه الى 
. الوحشٌة، مع وضع مدونة قواعد سلوك لإلعالم الدٌنً حول كٌفٌة التعامل مع التحرٌض المإدي إلى العنؾ

 أهمٌة تجدٌد الخطاب الدٌنً والتركٌز على قٌم التسامح« السلم فً المجتمعات المسلمة»أكدوا خالل منتدى 
مواجهة األفكار المتطرفة، ونشر ثقافة االعتدال، رافضٌن تحمٌل الخطاب الدٌنً وحده مسإولٌة ظهور و

الجماعات التكفٌرٌة، وأكدوا أهمٌة تجدٌد الخطاب الدٌنً، والتركٌز على قٌم السلم والتسامح والمحبة والحوار، 
. التً جاء بها الدٌن اإلسالمً وعمل على نشرها بٌن األمم

و أكد شٌخ األزهر الدكتور أحمد الطٌب، فً كلمته أن الخطاب الدٌنً ال ٌتحمل وحده مسإولٌة ظهور 
وؼٌرها من التنظٌمات اإلرهابٌة المسلحة، وإنما هناك عوامل أخرى ساهمت فً ظهور هذه « داعش»

. الجماعات
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فً هذا اإلطار دعا مسإولون دولٌون إلى تعزٌز دور القادة الدٌنٌٌن فً صٌاؼة خطابات بدٌلة لخطاب الكراهٌة 
أنه فً ظل التحدٌات العالمٌة وانتشار خطابات الكراهٌة، ٌجب على القادة الدٌنٌٌن أن ٌضطلعوا . فً العالم

. بدور محوري فً التصدي للتوترات الدٌنٌة، من خالل تؤطٌر جمهورهم ومجتمعاتهم بقٌم التسامح والسالم
مقاربة لتبنً ٌجب االعتماد وفً ذات السٌاق، إنه فً ظل انتشار خطابات الكراهٌة وتنامً ظاهرة اإلرهاب، 

الٌقظة والمرونة فً ذات اآلن للوقاٌة ومناهضة التحرٌض على الكراهٌة، من خالل محاربة ظاهرة الفقر 
. والتفاوتات االجتماعٌة، ونشر قٌم االعتدال الدٌنً ونبذ العنؾ

حماٌة المساجد من أّي استؽالل، باعتباره نموذجا ٌسعى إلى مكافحة اإلرهاب والتصدي فً ذات كما ٌجب 
من جانبه، اعتبر أن شعوب المنطقة التً كانت تؤمل فً تحقٌق األمن واالستقرار، أحال .الوقت لكل مسبباته

. خطاب التطرؾ والكراهٌة أحالمها إلى دمار وهالك
طالب القادة الدٌنٌٌن فً المنطقة اإلسالمٌة بالعمل على إنتاج خطابات بدٌلة لخطابات الكراهٌة والعنؾ، وأال نو

ودعا العبادي إلى التركٌز على محتوٌات الخطاب الدٌنً الرائج . تكون هذه الخطابات نتٌجة ردود فعل مإقتة
فً شبكة اإلنترنت، باعتباره ٌشكل مركز استقطاب لفئات واسعة من الشباب المسلم الذي ٌلتحق بمعسكرات 

. التطرؾ
ٌهدؾ إلىلتؤكٌد على أدوار القادة الدٌنٌن بمختلؾ مشاربهم وأطٌافهم فً بناء خطاب دٌنً إٌجابً قائم على 

أساس احترام حقوق اإلنسان، وفً التصدي لكل السلوكٌات المتضمنة لخطابات عنؾ وكراهٌة وقدرتهم على 
 .”محاصرتها

وبحسب . وأقر المنتدى خطة عمل وتوصٌات لمكافحة التوتر الدٌنً المإدي إلى التطرؾ وارتكاب الجرائم
الرصد واإلبالغ العام عن التحرٌض “ملخص لخطة العمل، فإن المسإولٌن الدٌنٌٌن سٌركزون فً عملهم على 

. ”الدٌنً الذي ٌمكن أن ٌإدي إلى الجرائم الوحشٌة
االنخراط فً “عبر ” استخدام مختلؾ وسائل اإلعالم لمكافحة التطرؾ والكراهٌة“كما تنص خطة العمل على 

. ”حوار مع المسإولٌن عن التحرٌض وكذلك الجمهور الذي ٌمٌل إلى االستجابة للعنؾ
التحرٌض  (…)الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة المإدٌة إلى ”وٌتؤتى ذلك حسب الوثٌقة نفسها عبر اإللمام بـ

. التً تتضمن خطابات تحض على الكراهٌة” مراجعة التعلٌم، والمناهج الدراسٌة“مع ” على العنؾ
” التماس الدعم من القادة السٌاسٌٌن فً حل النزاعات وتخفٌؾ التوترات”وإضافة إلى ذلك، دعت الخطة إلى 

اإلصالح القانونً والسٌاسً المناسبٌن وضمان مشاركة ممثلً الدولة فً االجتماعات المقبلة المتعلقة “عبر 
. ”بدور القادة الدٌنٌٌن فً مواجهة خطاب التحرٌض

إنشاء شبكة تضم الزعماء الدٌنٌٌن الذٌن ٌعملون لمنع ومكافحة التحرٌض المإدي إلى الجرائم كما ننوه الى 
. الوحشٌة، مع وضع مدونة قواعد سلوك لإلعالم الدٌنً حول كٌفٌة التعامل مع التحرٌض المإدي إلى العنؾ

 أهمٌة تجدٌد الخطاب الدٌنً والتركٌز على قٌم التسامح« السلم فً المجتمعات المسلمة»أكدوا خالل منتدى 
مواجهة األفكار المتطرفة، ونشر ثقافة االعتدال، رافضٌن تحمٌل الخطاب الدٌنً وحده مسإولٌة ظهور و

الجماعات التكفٌرٌة، وأكدوا أهمٌة تجدٌد الخطاب الدٌنً، والتركٌز على قٌم السلم والتسامح والمحبة والحوار، 
. التً جاء بها الدٌن اإلسالمً وعمل على نشرها بٌن األمم

و أكد شٌخ األزهر الدكتور أحمد الطٌب، فً كلمته أن الخطاب الدٌنً ال ٌتحمل وحده مسإولٌة ظهور 
وؼٌرها من التنظٌمات اإلرهابٌة المسلحة، وإنما هناك عوامل أخرى ساهمت فً ظهور هذه « داعش»

. الجماعات
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تحذير من فتاوى الجماعات التكفيرية 
نّبه شٌخ األزهر الدكتور أحمد الطٌب، فً كلمته إلى أن بعض الفتاوى واألحكام التً صدرت فً عصور 

مضت إنما ظهرت فً زمان ؼٌر زماننا، ووفق شروط اقتضتها الظروؾ، متطرقاً إلى استناد بعض الجمعات 
وحذر من خطورة االختراق . التكفٌرٌة إلى فقه وأحكام ابن تٌمٌة، حٌث جرى تحرٌفها بما ٌخدم مصالحهم

الكبٌر من قبل الجماعات التكفٌرٌة واإلرهابٌة لوسائل االتصال اإللكترونٌة ومواقع التواصل االجتماعً، 
وقدرتهم على التؤثٌر فً الشباب واستقطابهم بشكل متناٍم، داعٌاً إلى التصدي لهذا الخرق، عبر التواصل مع 

 .جٌل الشباب، وتوضٌح القٌم اإلسالمٌة الحقٌقٌة السمحة
الحمالت التً تشنها وسائل اإلعالم على الخطاب الدٌنً بحسبانه المسإول األول واألخٌر عن »وذكر أن 

وأخواتها وبنٌها وحفدتها هً حمالت تتصؾ بالسطحٌة فً تبسٌط األمور، إذ تختزل أسباب  (داعش)ظهور 
ظهور هذه الجماعات فً سبب واحد هو الخطاب الدٌنً، فإنها تتؽافل أو تتعامى عن عوامل أخرى دفٌنة دفعت 

. «بهإالء الشباب إلى انتهاج العنؾ المسلح كحل أخٌر ٌائس لتؽٌٌر مجتمعاتهم
اإلخفاقات المتتالٌة وثقافة التهمٌش التً عاشها هذا الجٌل على أكثر من مستوى، أسهمت فً »ولفت إلى أن 

، مشدداً على أن «شعور الكثٌرٌن باإلحباط والٌؤس، خصوصاً اإلخفاقات السٌاسٌة واالقتصادٌة والنفسٌة
الخطاب الدٌنً وحده لٌس هو الحل، بل جزء من حل المشكلة، فهناك خطابات عدة سٌاسٌة واقتصادٌة »

وتعلٌمٌة وثقافٌة وإعالمٌة وفنٌة كانت معاول هدم وتحطٌم آلمال الناس وأحالمهم، وتحتاج إلى إصالح ال ٌقل 
. «شؤناً وال خطراً عن إصالح الخطاب الدٌنً

الحاجة إلى مراجعة أمٌنة وقراءة نقدٌة لبعض المفاهٌم فً التراث اإلسالمً، وبٌانها للناشئة من »وأكد الطٌب 
التالمٌذ، ولطالب الجامعات فً مقررات دراسٌة جادة تسهم فً تحصٌن شباب العرب والمسلمٌن من الوقوع 

. «فً براثن هذه الجماعات المسلحة
أهمٌة وضع رإٌة استراتٌجٌة واضحة المعالم بٌنة األهداؾ والؽاٌات، النتشال الشباب من حالة »وأكد 

. «االضطراب والتذبذب العقدي والفكري، إلى حالة الهدوء النفسً واالستقرار اإلٌمانً والفهم الصحٌح للدٌن
اإلسالم ال ٌبٌح القتل إال فً حالة واحدة وحٌدة، هً رد االعتداء أو استٌفاء حق من حقوق هللا »وشرح أن 

تعالى الثابتة بنص قطعً الداللة والثبوت، ومن هنا ندرك لماذا حّرم اإلسالم على المسلمٌن قتل الضعفاء فً 
معسكر العدو، ومنع هدم بنٌانهم، وحرق أشجارهم وقتل نحلهم وحٌواناتهم إال لضرورة األكل وعلى قدرها، ال 

. «تتجاوزه وال تتعداه
مهمة إحٌاء فقه السالم فً دٌن اإلسالم أصوالً وتراثاً أمر لم ٌعد ترفاً أو خٌاراً ممكناً، بل هو أشبه »وأكد أن 

بطوق النجاة اآلن، وحسناً فعل هذا المنتدى فً تبنى مسإولٌة جمع هذا الفقه وتجلٌته للخامل والنبٌه على 
. «السواء

ٌتبنى المنتدى جمع الكتب والمجالت التً تصدرها الجماعات اإلرهابٌة المسلحة، خصوصاً عبر »ورأى أن 
وسائل النشر اإللكترونٌة، وتظهر بؤكثر من لؽة ؼٌر العربٌة، وتحمل خطراً داهماً على الشباب، بحٌث ٌتم 

نقضها جملة وتفصٌالً، فضالً عن محاصرة القواعد العقدٌة التً تنطلق منها جماعات القتل المسلحة، خصوصاً 
قاعدة التكفٌر أو مبدأ التكفٌر، الذي أصلوه فً أدبٌاتهم، وضللوا به قطاعاً عرٌضاً من الشباب المسلم فً الشرق 

. «والؽرب
جماعات اإلرهاب المسلح الٌوم تستند إلى أحكام ٌنقلونها عن ابن تٌمٌة وابن كثٌر، تنص على »ولفت إلى أن 

أن النطق بالشهادتٌن ال ٌكفً للحكم بإسالم الشخص، بل البد من اقتران العمل بهما، والخضوع الكامل ألحكام 
اإلسالم وااللتزام بالدفاع عن الجماعة والدولة اإلسالمٌة والشرٌعة، وهذا فهم مؽلوط، إذ قال ابن تٌمٌة ذلك 
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الكالم فً القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن، وكان مشؽوالً بمواجهة المعارك العنٌفة الدامٌة بٌن المسلمٌن 
. «وؼارات التتار الذٌن أسقطوا بؽداد واستولوا على الشام، ووصلوا إلى مصر التً هزمتهم فً عٌن جالوت

هذه الفوضى الدموٌة التً تتخذ من مقولة التكفٌر حجة وسنداً، تحتاج إلى استنفار ٌتصدى لهذه »ونّبه إلى إن 
الفتنة فً كل عواصم العالم العربً، بل فً كل مدٌنة فٌه، وال ٌتحقق ذلك إال بالنزول إلى حقول التعلٌم 

وجود مقرر دراسً جاد ٌفند أؼالٌط التكفٌرٌٌن تفنٌداً فكرٌاً »، مبٌناً أهمٌة «خصوصاً التعلٌم ما قبل الجامعً
وتربوٌاً على مستوى الوطن العربً، والتركٌز على التعلٌم أو الخطاب التعلٌمً ٌعد أهم وأجدى من التركٌز 
على خطاب الجمهور، ألن القاعدة العرٌضة من الجماهٌر التزال محصنة ضد ثقافة التكفٌر، لخالؾ الجٌل 

الجدٌد الذي ٌعول فً اكتساب المعرفة على وسائل االتصال اإللكترونٌة، وهً مخترقة اختراقاً كامالً من قبل 
. «هذه الجماعات، وتستهدؾ أول ما تستهدؾ شباب الطالب من المرحلة الثانوٌة والجامعٌة

من جانبه، أكد رئٌس منتدى تعزٌز السلم فً المجتمعات المسلمة، الشٌخ عبدهللا بن بٌه، أهمٌة تجدٌد الخطاب 
الدٌنً والتركٌز على قٌم السلم والتسامح والمحبة والحوار، التً جاء بها الدٌن اإلسالمً وعمل على نشرها 

بٌن األمم، مشٌراً إلى أهمٌة أن ٌنزل علماء الدٌن إلى المٌدان وأرض الواقع لتبٌان األدلة الصحٌحة لهذا الدٌن، 
وعّبر بن .ونقض كل التؤوٌالت المؽلوطة والتفسٌرات المحرفة، التً تشكل ؼطاء للتطرؾ والعنؾ بكل أشكاله

 .بٌه عن تفاإله بؤن ٌنجح فً تحقٌق ؼاٌته األساسٌة فً نشر االعتدال ومفاهٌم السلم والحوار
وحذر بن بٌه من التشوٌش على صفات اإلسالم السلمٌة، خصوصاً فً زمن انتشرت فٌه الحروب والصراعات 

وأعمال اإلرهاب، رافضاً تحمٌل المسإولٌة بما آلت إلٌه أحوال المسلمٌن والصورة المشّوهة لإلسالم التً 
. تكونت فً ذهن البعض عن اإلسالم إلى نظرٌة المإامرة فقط، بل البد استدراك األخطاء وتصوٌب البوصلة
سٌتطرق إلى مجموعة من المفاهٌم مثل التكفٌر والجهاد التً ٌتخذها البعض ستاراً لتبرٌر أعماله اإلرهابٌة 
وٌلبسها لبوساً إسالمٌاً، واإلسالم براء منها، موضحاً ان الجهاد له شروطه وأسبابه ودوافعه، وهو جاء فً 

. سٌاق تارٌخً معٌن فرض وجوده لؽاٌة محددة
أهمٌة السلم الذي هو أساس العبادة، إذ ٌنبؽً على علماء الدٌن اإلسالمً ان ٌكونوا من أحرص الناس على نشر 

. السلم وتعالٌمه، من اجل ضمان البٌئة السلٌمة والصحٌحة للعبادة
إن العلماء قادرون على إرساء دعائم السلم من خالل تولً اختصاصهم بالتبلٌػ وتصحٌح المفاهٌم الخاطئة 

والمشوهة للدٌن الحنٌؾ، والتقرب من الناس وامتالك قلوبهم بحسن العمل وطٌب الكلمة، والتركٌز على 
 ً لنشر ثقافة السالم وتعزٌز الجهود الرامٌة إلى مواجهة .التعددٌة دون أن تخلق شقاقاً أو نزاعاً أو اختالفا

األٌدٌولوجٌات المتطرفة التً تخالؾ القٌم اإلنسانٌة ومبادئ اإلسالم السمحة، بجانب التصدي لمخاطر الطائفٌة 
. المذهبٌة والعنؾ الطائفً التً تسود العدٌد من المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة

وٌبحث حلوالً للقضاٌا التً تواجه المسلمٌن فً مختلؾ أنحاء العالم، وأسباب االنقسامات فً المجتمعات 
اإلسالمٌة، فٌما تهدؾ رسالته إلى نبذ العنؾ وإرساء أسس السالم فً كل مكان، وسٌادة التفاهم بٌن الجمٌع، كما 

أنه مبادرة مهمة لدحض األٌدٌولوجٌات المتطرفة بشكل كامل، مع تقدٌم الفهم الحقٌقً لإلسالم كدٌن الحكمة 
. والرحمة والتسامح

 ".دور الشباب فً تعزٌز قٌم الحوار"
ٌإدون رسالتهم النبٌلة وٌستنهضون همم الشباب من الجٌل الجدٌد من أجل عالم تسوده رسالة الدٌن الحق فً 

الحب والتراحم والسالم وٌتعاون أبناإه على تعزٌز اإلخاء اإلنسانً ووقؾ النزاعات والصراعات الدموٌة 
". األلٌمة
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الكالم فً القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن، وكان مشؽوالً بمواجهة المعارك العنٌفة الدامٌة بٌن المسلمٌن 
. «وؼارات التتار الذٌن أسقطوا بؽداد واستولوا على الشام، ووصلوا إلى مصر التً هزمتهم فً عٌن جالوت

هذه الفوضى الدموٌة التً تتخذ من مقولة التكفٌر حجة وسنداً، تحتاج إلى استنفار ٌتصدى لهذه »ونّبه إلى إن 
الفتنة فً كل عواصم العالم العربً، بل فً كل مدٌنة فٌه، وال ٌتحقق ذلك إال بالنزول إلى حقول التعلٌم 

وجود مقرر دراسً جاد ٌفند أؼالٌط التكفٌرٌٌن تفنٌداً فكرٌاً »، مبٌناً أهمٌة «خصوصاً التعلٌم ما قبل الجامعً
وتربوٌاً على مستوى الوطن العربً، والتركٌز على التعلٌم أو الخطاب التعلٌمً ٌعد أهم وأجدى من التركٌز 
على خطاب الجمهور، ألن القاعدة العرٌضة من الجماهٌر التزال محصنة ضد ثقافة التكفٌر، لخالؾ الجٌل 

الجدٌد الذي ٌعول فً اكتساب المعرفة على وسائل االتصال اإللكترونٌة، وهً مخترقة اختراقاً كامالً من قبل 
. «هذه الجماعات، وتستهدؾ أول ما تستهدؾ شباب الطالب من المرحلة الثانوٌة والجامعٌة

من جانبه، أكد رئٌس منتدى تعزٌز السلم فً المجتمعات المسلمة، الشٌخ عبدهللا بن بٌه، أهمٌة تجدٌد الخطاب 
الدٌنً والتركٌز على قٌم السلم والتسامح والمحبة والحوار، التً جاء بها الدٌن اإلسالمً وعمل على نشرها 

بٌن األمم، مشٌراً إلى أهمٌة أن ٌنزل علماء الدٌن إلى المٌدان وأرض الواقع لتبٌان األدلة الصحٌحة لهذا الدٌن، 
وعّبر بن .ونقض كل التؤوٌالت المؽلوطة والتفسٌرات المحرفة، التً تشكل ؼطاء للتطرؾ والعنؾ بكل أشكاله

 .بٌه عن تفاإله بؤن ٌنجح فً تحقٌق ؼاٌته األساسٌة فً نشر االعتدال ومفاهٌم السلم والحوار
وحذر بن بٌه من التشوٌش على صفات اإلسالم السلمٌة، خصوصاً فً زمن انتشرت فٌه الحروب والصراعات 

وأعمال اإلرهاب، رافضاً تحمٌل المسإولٌة بما آلت إلٌه أحوال المسلمٌن والصورة المشّوهة لإلسالم التً 
. تكونت فً ذهن البعض عن اإلسالم إلى نظرٌة المإامرة فقط، بل البد استدراك األخطاء وتصوٌب البوصلة
سٌتطرق إلى مجموعة من المفاهٌم مثل التكفٌر والجهاد التً ٌتخذها البعض ستاراً لتبرٌر أعماله اإلرهابٌة 
وٌلبسها لبوساً إسالمٌاً، واإلسالم براء منها، موضحاً ان الجهاد له شروطه وأسبابه ودوافعه، وهو جاء فً 

. سٌاق تارٌخً معٌن فرض وجوده لؽاٌة محددة
أهمٌة السلم الذي هو أساس العبادة، إذ ٌنبؽً على علماء الدٌن اإلسالمً ان ٌكونوا من أحرص الناس على نشر 

. السلم وتعالٌمه، من اجل ضمان البٌئة السلٌمة والصحٌحة للعبادة
إن العلماء قادرون على إرساء دعائم السلم من خالل تولً اختصاصهم بالتبلٌػ وتصحٌح المفاهٌم الخاطئة 

والمشوهة للدٌن الحنٌؾ، والتقرب من الناس وامتالك قلوبهم بحسن العمل وطٌب الكلمة، والتركٌز على 
 ً لنشر ثقافة السالم وتعزٌز الجهود الرامٌة إلى مواجهة .التعددٌة دون أن تخلق شقاقاً أو نزاعاً أو اختالفا

األٌدٌولوجٌات المتطرفة التً تخالؾ القٌم اإلنسانٌة ومبادئ اإلسالم السمحة، بجانب التصدي لمخاطر الطائفٌة 
. المذهبٌة والعنؾ الطائفً التً تسود العدٌد من المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة

وٌبحث حلوالً للقضاٌا التً تواجه المسلمٌن فً مختلؾ أنحاء العالم، وأسباب االنقسامات فً المجتمعات 
اإلسالمٌة، فٌما تهدؾ رسالته إلى نبذ العنؾ وإرساء أسس السالم فً كل مكان، وسٌادة التفاهم بٌن الجمٌع، كما 

أنه مبادرة مهمة لدحض األٌدٌولوجٌات المتطرفة بشكل كامل، مع تقدٌم الفهم الحقٌقً لإلسالم كدٌن الحكمة 
. والرحمة والتسامح

 ".دور الشباب فً تعزٌز قٌم الحوار"
ٌإدون رسالتهم النبٌلة وٌستنهضون همم الشباب من الجٌل الجدٌد من أجل عالم تسوده رسالة الدٌن الحق فً 

الحب والتراحم والسالم وٌتعاون أبناإه على تعزٌز اإلخاء اإلنسانً ووقؾ النزاعات والصراعات الدموٌة 
". األلٌمة

 

International Seminar FTIK IAIN Pontianak, 2016 | 43  

 ً نشر ثقافة ". حٌث ٌؤمرنا اإلسالم بتؤمٌن حٌاة األبرٌاء جمٌعاً، وخاصة رجال الدٌن الذٌن ال ٌإمنون بالعنؾ بتاتا
السالم والحوار من خالل مبادرات المصالحة واإلخاء فً كل مكان ما أمكنها ذلك سبٌالً، تلك المبادرات التً 

". تقوم على مبدأ الحوار كنهج ال بدٌل عنه فً حل النزاعات بٌن األطراؾ
إلى أن الحضارة اإلسالمٌة ونلفت إن رسالة اإلسالم تقوم دائما على الحوار والتواصل مع مختلؾ الدٌانات، 

وتشهد له المآذن والكنائس والمعابد )قدمت نموذجاً رائعاً من الحوار واإلخاء بٌن أبناء الدٌانات السماوٌة 
المتجاورة فً القدس وبؽداد ودمشق وعمان والقاهرة وؼٌرها من حواضر اإلسالم العامرة، حٌث عاش أبناء 

الدٌانات السماوٌة من مسلمٌن ومسٌحٌٌن وٌهود فً كنؾ هذه الحضارة، وحققوا نجاحات كبٌرة فً العلوم 
. (والطب والصٌدلة، وشاركوا بحرٌة وكرامة فً بناء الحضارة اإلنسانٌة العظٌمة

و أن هذا المإتمر ٌنعقد فً أجواء قاسٌة من العنؾ الذي تعانٌه الكثٌر من الدول بما فٌها البالد العربٌة، معربا 
عن األسؾ ألن جانباً من هذه الصراعات ٌستؽل العواطؾ الدٌنٌة لتروٌج ثقافة الكراهٌة والتطرؾ واإلرهاب 

. الذي ال دٌن له، وهً ثقافة قال إنها تتناقض تماما مع قٌم األدٌان العظٌمة
و تشتعل صراعات عنٌفة نشؤت بسبب ؼٌاب لؽة الحوار، بل إن ؼٌاب هذه اللؽة حول بعض هذه الصراعات 

. إلى حروب طائفٌة فً الوقت الذي تسعى فٌه األنظمة المستبدة إلى استؽاللها بصورة بشعة
إن مسإولٌتنا الدٌنٌة والوطنٌة تفرض علٌنا أن نكون دعاة للحوار وأن نبذل ما نستطٌع إلعداد الجٌل الشاب 

دور )إعدادا جٌدا للحوار البناء، وقد أحسن مركز الدوحة الدولً لحوار األدٌان بتوجٌه مإتمره لهذا العام نحو 
، وال شك أن ثقافة الحوار بٌن الشباب، وبخاصة فً منطقتنا العربٌة، هً السبٌل (الشباب فً تعزٌز قٌم الحوار

". األفضل لقٌام جٌل جدٌد، للخروج من نٌر الظلم والجهل والتعصب
الشباب لالستفادة من التطور التكنولوجً الحاصل والذي أصبح فضاء مفتوحا لهم مع ندعو فً هذا السٌاق 

. انتشار وتؤثٌر مواقع التواصل االجتماعً إلشاعة روح التواصل والحوار والتفاهم بٌن الشعوب والدٌانات
رسالة حوار األدٌان واإلخاء اإلنسانً ونشر ثقافة السالم، فً مإتمر الدوحة الحادي عشر لحوار األدٌان الذي 

مبادرة اسطنبول "فً إطار المبادرة التً أطلقتها منظمة التعاون اإلسالمً تحت عنوان . ٌنعقد على أرض قطر
، بهدؾ توحٌد الجهود الدولٌة عبر األمم المتحدة لمكافحة التعصب "لتعزٌز الحرٌة الدٌنٌة والتعاون بٌن األدٌان

. والتمٌٌز على أساس الدٌن والمعتقد، متمنٌا أن ٌكون اجتماع الدوحة تطوراً نوعٌاً فً جهود هذه المبادرة النبٌلة
قال الدكتور إبراهٌم بن صالح النعٌمً رئٌس مجلس إدارة مركز الدوحة لحوار األدٌان إن دورة هذا العام تؤتً 
فً وقت ٌشهد فٌه العالم مزًٌدا من الصراعات والعنؾ تشتعل فٌها الحروب وتزهق األرواح نتٌجة لؽٌاب روح 

وبؤن هذا الظرؾ الدولً الجدٌد ٌزٌد من مسإولٌة علماء . الحوار واإلخاء وانتشار ثقافة الثؤر واالنتقام والظلم
الدٌن ورجال وشباب الحوار فً العالم وٌفرض علٌهم واجبات كبٌرة لمواجهة طوفان الكراهٌة ونار البؽضاء 

وبناء ثقافة الحوار والسالم خاصة بٌن جٌل الشباب الذي ٌملك باقتدار منطق التحول وأمل النهضة وإرادة 
. التؽٌٌر

أصبح واضًحا أن حوار األدٌان الذي ٌعمل من أجله المركز لٌس هو ذلك الجدل الالهوتً القدٌم الذي كان 
بل إننا نقصد بالحوار ذلك "ٌجري بٌن أهل االصطالح والفلسفة، وٌدور حول مسائل علم الكالم والمنطق 

التبادل الحقٌقً بٌن ما وهبه هللا لشعوب األرض من ثقافات ونفحات وخٌرات ٌتبادلها اإلنسان مع أخٌه اإلنسان 
عن طرٌق الحوار والسالم، إنه ذلك التعاون البناء بٌن اإلرادات الطٌبة من أجل إعمار الحٌاة، ومنع الحروب، 

". ووقؾ الصراعات، وفق وعً واضح بوحدانٌة هللا تعالى وهدي أنبٌائه الكرام
أن القرآن الكرٌم اختار عنواًنا جامًعا ألبناء الدٌانات السماوٌة ٌوحد جهودها وٌعزز المشترك بٌنها وٌدعو إلى 

ومن أحسن دًٌنا ممن أسلم وجهه هلل وهو محسن واتبع ملة إبراهٌم حنًٌفا واتخذ هللا "اإلخاء والسالم فً قوله 
لكل جعلنا منكم شرعة "وتابع أن األدٌان متعددة فً تفاصٌل الشرائع، حٌث قال هللا تعالى". إبراهٌم خلٌالً 
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ٌّن أن رسالة األنبٌاء فً المقاصد العظٌمة واحدة، وكل الدٌانات تدعو للخٌر والمحبة والعفاؾ " ومنهاًجا لكنه ب
. والفضٌلة والتسامح والتوحٌد

ا بالدوحة  ًٌ أن رسالة مبادرة اسطنبول لتعزٌز الحرٌة الدٌنٌة والحوار بٌن األدٌان التً تعقد دورتها الجدٌدة حال
لٌست بعٌدة من رسالة الشباب وآمالهم، حٌث إنها مناسبة قرٌبة لٌطلع الشباب على تجارب الكبار فً تعزٌز 

. الحوار وبناء التفاهم والثقة بٌن الناس من أبناء األدٌان المختلفة التً تلتقً على الخٌر والمحبة والهدى والنور
أن الحوار هو الحل، وأن البدٌل عن الحوار هو الرصاص والصراعات المستمرة وسفك الدماء، وهو ما " وإلى

أردنا أن ٌدركه الشباب الذٌن هم عدة المستقبل ورجاء األمة، وأن نعمل معهم فً إطار قراءة واضحة 
للمستقبل، لكً نحقق التعاون والتكامل بٌن سائر أبناء األسرة اإلنسانٌة فهذا الكوكب ٌتسع للجمٌع، وأننا جمًٌعا 

الخلق كلهم عٌال : "مستخلفون فً هذه األرض إلعمارها واإلحسان إلٌها وحماٌتها لألجٌال القادمة، وفق قاعدة 
". هللا وأحب الخلق إلى هللا أنفعهم لعٌاله

إنه فً قراءة واعٌة لرسالة الحوار، فقد توجه المركز بسلسلة برامح تستهدؾ الشباب طاقة معطاءة متجددة، 
فعقدت ندوات متواصلة مع القائمٌن على المدارس فً الدوحة، بالتعاون مع مإسسات فاعلة فً المجتمع 

تستهدؾ الشباب بقصد أن نقول للناس إن حوار األدٌان الذي نقصده إنما هو لؽة التفاهم والبناء والعلم على 
. أساس من المقاصد الكبرى لرساالت األنبٌاء الكرام

لقد قدم السٌد المسٌح رسالته كاملة وهو فً شرخ الشباب، وأقبلت إلٌه األمم تلتمس ما آتاه "ومضى إلى القول 
.. هللا من الحكمة والنور وهو ابن ثالثٌن سنة، ورفعه هللا إلٌه معزًزا مكرماً وهو فً عطاء الشباب وبركته

وكان السٌد الحصور ٌحٌى علٌه السالم ٌقوم برسالته فً الهداٌة والنور والعطاء وهو شاب ٌافع بل إن القرآن 
ً : "الكرٌم أثنى علٌه ثناًء خاصاً وقال أما رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم فقد كان فً ".. وآتٌناه الحكم صبٌا

األربعٌن من عمره ٌوم عهد هللا إلٌه بؤعظم رسالة فً التارٌخ، وكانت قرٌش تسمٌه فتى قرٌش، وكانت 
الجاهلٌة العتٌقة ترفض أن ٌحمل الشباب الراٌة وٌتولوا قٌادة األمة، ولكنه حمل بجدارة وأمانة رسالة هللا وأنجز 

". إصالح العالم
إننا نبحث فً الجٌل الجدٌد عن إرادة الحوار والعٌش المشترك، وبناء تكامل إٌجابً بٌن أبناء "واستطرد قائالً 

". الثقافات واألدٌان التً تشاركنا العٌش بكرامة على هذا الكوكب
أهّمٌة التركٌز على قضاٌا الشباب باعتبارهم وقود وضحاٌا الكثٌر من الصراعات وأعمال العنؾ التً تشهدها 

ٌّات الُمهّمة لحماٌة الشباب من التطرؾ واإلرهاب.. المنطقة . ُمشددٌن على أن الحوار أحد اآلل
إن للتربٌة والتنشئة والتعلٌم واألنظمة والحكومات دوًرا فً توفٌر فرص عمل وفرص ُمناسبة لقضاء أوقات 

. الفراغ فً أنشطة فّعالة لخدمة الُمجتمع
ٌّة الّشباب  ًّ لعلماء الُمسلمٌن أهّمٌة قض أّكد فضٌلة الشٌخ الدكتور علً القره داؼً األمٌن العام لالتحاد العالم
ٌّة التً  ٌّة والطائف التً ٌتناولها ُمإتمر الدوحة لحوار األدٌان هذا العام، باعتبارهم وقود هذه الصراعات الدٌن

ٌصنعها أصحاب المصالح والسٌاسات وأصحاب األفكار الُمتطرفة ممن ٌخّططون وٌمّولون، والّشباب هم 
ٌّة، ولذلك ال بّد أن نرّكز على هذا الجانب بالعمل على إبعاد الشباب عن هذه الصراعات باستثمار هذه  الضح

ٌّة فّعالة فً البناء والتنمٌة ٌّة التً تقوم علٌها الحضارات ونحولها إلى طاقة إٌجاب . الطاقة الفاعلة القو
، قال ًّ إنه ال ٌمكن أن : وعن حماٌة الشباب من االنخراط فً أعمال العنؾ خاّصة بعد تطّورات الربٌع العرب

ٌّات فإذا لم تتح الحرٌة فلن ٌكون هناك حوار، والربٌع  ٌنجح الحوار وال تتحّقق الحضارة إال من خالل الحر
العربً قام ضّد االستبداد وإعالء قٌمة الحوار، ولو وجدنا الحوار الحقٌقً لما حدث هذا التطّرؾ، فالتطّرؾ ال 
ٌّة الُمتطرفة  ٌّة الُمتطرفة والدٌن ٌّة بٌئة عفنة تظهر بها األفكار العلمان ٌقع إال فً بٌئة ؼٌر نظٌفة والبٌئة االستبداد

. أًٌضا
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ٌّن أن رسالة األنبٌاء فً المقاصد العظٌمة واحدة، وكل الدٌانات تدعو للخٌر والمحبة والعفاؾ " ومنهاًجا لكنه ب
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كما أن دور الدعاة ُمهّم للؽاٌة من خالل الخطب والتوجٌه لتعزٌز قٌمة الحوار وتبادل الرإى واألفكار لمنع 
. االنزالق إلى التطّرؾ والعنؾ

إن الُمشكلة األساسٌة تكمن فً أن ؼالبٌة الشباب لٌس عنده العلم الصحٌح عن اإلسالم وٌتّم استؽالله فً أعمال 
ٌّة السلٌمة من جانب األسرة وأًٌضا فً المدارس  التطرؾ واإلرهاب وهنا ٌجب التركٌز على التربٌة الدٌن
والمعاهد والكلٌات ألن التعلٌم ٌلعب دوًرا كبًٌرا جًدا فً عدم تؽٌٌر الشباب للقٌم الدٌنٌة إلى أفكار ُمتطرفة 

ا متبادالً وبصورة ُمستمرة ونحن فً روسٌا نقٌم ٌوًما للتبرع بالدم . وأعمال عنؾ ًٌ وال بّد أن ٌكون الحوار تطبٌق
من جمٌع الدٌانات وٌجتمع الشباب للتبرع بالدم لجمٌع المرضى، كما نقوم بزٌارات إلى دور األٌتام فً األعٌاد 

. الُمختلفة لكل الدٌانات فٌنمو الطفل على محبة الجمٌع دون تفرقه
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PENGENALAN PENGAJIAN KETAMADUNAN 

Pengajian tamadun adalah disiplin ilmu yang penting kerana ilmu ini menghubungkan kesemua 
disiplin ilmu yang melibatkan pelbagai aktiviti kehidupan manusia dalam proses membina dan 
memperkasakan peradaban. Kajian ketamadunan sentiasa mengikuti perubahan dan perkembangan dari 
pelbagai sudut dan merentasi pelbagai disiplin ilmu. Oleh itu pengajian ketamadunan ini bersifat 
kontemporari, sentiasa hidup dan relevan selagi wujudnya manusia dan kehidupan dunia. 

Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) adalah kursus wajib bagi siswa pendidik 
semester kedua. Kursus ini menggambarkan keseluruhan tingkah laku, pemikiran, akal budi manusia 
dalam berinteraksi dengan dirinya, manusia dan kehidupan lain. Fokus utama pengajian ketamadunan 
adalah untuk melihat peranan manusia sebagai penggerak  dan teraju utama dalam membina dan 
membangunkan tamadun. 

Tamadun juga menuntut para siswa pendidik mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada 
kejatuhan dan kebangkitan sesebuah peradaban dan masyarakat. Penelitian dari faktor-faktor tersebut 
membolehkan manusia mengambil pengajaran daripada isu dan peristiwa yang berlaku. Seterusnya 
manusia akan merancang dan mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah secara sistematik dan 
terancang. 

Tamadun juga melihat budaya hidup, pandangan semesta, sistem hidup dan nilai sesebuah 
masyarakat bagi kita saling memahami, saling berinteraksi dan mewujudkan dialog sesama manusia. 
Realiti hidup bahawa wujudnya persamaan dan perbezaan antara peradaban perlu didedahkan dalam 
ruang minda dan situasi yang lebih terbuka bagi memahami kepentingan untuk saling menghargai dan 
memahami persekitaran dalam kehidupan dunia pelbagai peradaban. 
 
TAKRIFAN TAMADUN 

Istilah tamadun sering digunakan bagi menggambarkan kemajuan kebendaan sesebuah 
masyarakat. Dalam konteks penggunaan semasa, istilah ini merujuk kepada pencapaian yang tinggi 
khususnya dalam bidang sains dan teknologi yang kini ditonjolkan mengikut acuan tamadun barat. 
Bahasa Inggeris memberikan maksud tamadun sebagai civilization iaitu keadaan yang maju dan 
bertamadun. Civilization juga membawa maksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada 
kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu, sains, teknologi, politik, moral dan sebagainya 

Bahasa Tamil dan Cina mengaitkan tamadun dengan peradaban iaitu menyentuh tentang tingkah 
laku yang baik. Peradaban dalam bahasa Tamil dikaitkan dengan perkataan nakarikam. Nakar ialah 
kota/ bandar manakala ikam ialah pembentukan bandar. Nakar juga merupakan simbolik tentang 
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penjelmaan Tuhan Siva iaitu Tuhan yang mencipta bandar. Peradaban dalam bahasa Tamil secara 
keseluruhannya didefinisikan sebagai tingkah laku, tutur kata yang berkaitan dengan sesuatu bandar, 
peradaban, kesopanan, kehalusan budi, perbandaran, jalinan persahabatan dan prihatin atau kasih 
sayang. Manakala bahasa Cina istilah Weng Ming adalah istilah yang juga merujuk kepada peradaban. 
Ming bermakna cerah, terang atau bercahaya dan istilah ini dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu 
diamalkan, pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan bertutur secara terbuka. Peradaban 
juga merujuk kepada unsur kebendaan dan kerohanian yang terbit daripada pencapaian dalam sejarah 
perkembangan manusia. 

 
KONSEP TAMADUN  

Tamadun pada asasnya memperlihatkan budaya hidup, pandangan semesta, sistem hidup dan nilai 
sesebuah masyarakat bagi kita saling memahami, saling berinteraksi dan mewujudkan dialog sesama 
manusia. Realiti hidup bahawa wujudnya persamaan dan perbezaan antara peradaban perlu didedahkan 
dalam ruang minda dan situasi yang lebih terbuka bagi memahami kepentingan untuk saling menghargai 
dan memahami persekitaran dalam kehidupan dunia pelbagai peradaban (Mashitah Sulaiman dan 
Adibah Sulaiman, 2013). 

Mohamad Kamil Abdul Majid (2000) menyatakan setiap tamadun ada jasad dan roh. Jasad itu 
merujuk kepada kejayaan material seperti pencapaian dalam industri dan mesin serta apa sahaja yang 
membawa kemewahan hidup, keselesaan dan kemudahan. Roh pula menggambarkan kepercayaan, 
kefahaman, nilai, adab dan resam yang terpancar dari tingkah laku individu dan kumpulan. Roh juga 
meliputi hubungan di antara sesama mereka, pandangan mereka tentang agama dan kehidupan alam dan 
manusia, individu dan masyarakat. 

 
FAKTOR KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN 

Tamadun dan agama mempunyai hubung kait. Kehidupan yang berasaskan kepada moral yang 
baik, sifat terpuji dan mulia merupakan asas yang paling penting bagi masyarakat bertamadun. 
Pembentukan peribadi mulia dan sifat terpuji berkait rapat dengan pegangan hidup dan kepercayaan 
seseorang. Agama sebagai pegangan hidup manusia memainkan yang penting dalam membentuk sistem, 
corak hidup dan pandangan semesta ini akan dijelmakan melalui tindakan, sikap, penilaian dan cara 
berfikir. 

Agama berperanan dalam melahirkan dan salah satu faktor menyumbang ke arah perkembangan 
tamadun itu sendiri. Ajaran agama dan kehidupan kerohanian mendorong manusia menghayati nilai-
nilai suci dan mulia yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. Sesebuah masyarakat yang 
mengamalkan kehidupan beragama akan sentiasa berusaha untuk memastikan kesempurnaan hidupnya. 

Ibnu Khaldun (2002) menegaskan bahawa fungsi agama dalam negara adalah berkait rapat 
dengan manusia kerana mereka secara langsung menjadi pelaksana ajaran agama dan sekali gus menjadi 
daya penggerak kepada proses pembangunan negara. Penghayatan agama secara total mampu 
meredakan segala pertelingkahan serta mengarah kepada kebenaran. Dalam merangka dan menyusun 
pentadbiran negara yang teratur dan kemas supaya dapat mencipta situasi yang aman dan damai serta 
kestabilan politik yang mantap, maka diperlukan strategi untuk menetapkan undang-undang atau 
peraturan politik yang dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat. 

Sesebuah tamadun juga muncul dan berkembang kerana komitmen terhadap etika dan nilai moral 
yang menjadi amalan anggota masyarakatnya. Nilai-nilai murni seperti kasih sayang, rajin berusaha dan 
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International Seminar FTIK IAIN Pontianak, 2016 | 49  

amanah dapat membantu menyuburkan nilai-nilai lain seperti kreativiti, bertanggungjawab, jujur dan 
berdisiplin. 

 
FAKTOR KEJATUHAN 
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kemewahan  dan penyelewengan. Keruntuhan moral dan nilai masyarakat terutama dalam kalangan 
pemimpin adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada faktor kejatuhan sesebuah tamadun. 
Selain itu, faktor kezaliman dan penindasan yang melibatkan persoalan kemanusiaan. Penghayatan dan 
budaya hidup yang tinggi tidak diamalkan manakala sistem perundangan tidak dihormati. Kemerosotan 
sesebuah tamadun boleh dielakkan jika mereka belajar daripada sejarah lalu dengan mengekalkan nilai-
nilai yang baik (Chandra, 2001) 

 
INTERAKSI ANTARA TAMADUN 

Interaksi adalah ciri penting dalam mewujudkan perkembangan budaya dan pencapaian dalam 
sesebuah tamadun. Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaan tersendiri namun sentiasa 
terbuka kepada interaksi dari semasa ke semasa bagi menjamin perkembangan, kemajuan dan 
kelangsungan tamadun manusia itu sendiri. Interaksi antara tamadun ini merangkumi interaksi pada 
peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. 

Faktor utama yang menyokong kesan positif hasil pertembungan antara tamadun ialah sifat 
pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi dan memerintah negara dengan penuh keadilan dan 
kesaksamaan. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan 
suasana harmoni, memberi tafsiran yang sejagat dan cenderung kepada semangat keinsanan juga faktor 
penyumbang kepada impak positif. 

Interaksi antara Islam, Yahudi dan Kristian semasa zaman kemunculan Islam di Tanah Arab telah 
memberikan kesan positif. Perlembagaan Madinah (Sahifah Madinah) yang digubal oleh Nabi 
Muhammad (saw) memberikan hak-hak perlindungan kepada orang Kristian dan Yahudi serta 
penganut-penganut agama lain. Mereka bebas mengamalkan agama mereka tanpa gangguan selagi mana 
mereka menjamin keamanan dan menghormati orang Islam. Keadaan ini telah diikuti oleh pemerintah-
pemerintah Islam selepasnya malah beberapa buah kerajaan Islam. Mereka juga diberi kedudukan dan 
jawatan dalam pentadbiran negara. Manakala di Andalusia, muncul ramai penulis dan ahli intelektual 
dari kalangan individu-individu Yahudi dan  Kristian. 

Kepelbagaian budaya adalah bersesuaian dengan prinsip Islam yang mengiktiraf kemuliaan setiap 
manusia tanpa mengira etnik. Oleh itu, tidak boleh berlaku perbezaan atau penafian hak berdasakan 
etnik (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2005). Kepelbagaian dan perbezaan itu bukanlah faktor untuk 
berpecah belah dan bermusuhan. Sikap saling memahami, kenal mengenal, hormat menghormati, 
bertolak ansur dan membantu antara satu sama lain amat dianjurkan oleh Islam agar wujud kedamaian 
dan kemakmuran hidup dapat dicapai (Ahmad Ali Seman dan Warti Bt Kimi, 2014). Manakala Ibnu 
Khaldun (2002) menegaskan perhubungan silaturrahim adalah tabii semulajadi manusia yang dapat 
mengeratkan tali ikatan persaudaraan dan kasih sayang sesama saudara. Kekuatan ini tunjang 
mengukuhkan kedaulatan negara. 
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NILAI UNIVERSAL ANTARA TAMADUN DAN PERANANNYA DALAM KEAMANAN 
SEJAGAT 

Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri dan identiti yang unik. Identiti tidak boleh dipisahkan 
daripada nilai. Nilai-nilai yang diamalkan atau dihayati oleh sesuatu kaum atau tamadun secara tidak 
langsung menggambarkan identiti kaum atau tamadun tersebut. Kemunculan setiap tamadun 
mempunyai nilai-nilainya yang tersendiri yang membezakan antara satu tamadun dengan tamadun lain. 
Walaubagaimana pun terdapat wujud nilai persamaan dalam peradaban antara tamadun yang dikenali 
sebagai nilai universal. Nilai universal diertikan sebagai nilai yang diterima umum dalam semua 
masyarakat (Mohd Nasir Ayub, 2011). 

Salah satu nilai persamaan yang bersifat universal adalah nilai keamanan dan kesejahteraan 
dalam kehidupan. Konsep hidup secara aman dan harmoni merupakan  nilai sejagat yang dijunjung oleh 
kebanyakan tamadun dunia. Idea kehidupan aman dan harmoni telah dinyatakan dalam Tamadun Cina 
Klasik yang menterjemahkan bahawa setiap benda di dunia ini saling berhubung. Konsep ini juga telah 
digariskan dalam Tamadun Islam yang menuntut supaya penganutnya saling berhubung dengan baik 
dan harmoni tanpa mengira batas geografi, warna kulit, bahasa dan bangsa. Tidak timbul diskriminasi 
kerana Tamadun Islam membuka seluas-luasnya ruang persahabatan berlandaskan sifat kemanusiaan 
yang murni.  

Nilai kemanusiaan juga adalah nilai universal yang mementingkan penghormatan terhadap hak-
hak asasi manusia dan kemuliaan manusia. Nilai ini tidak akan wujud melainkan kelompok masyarakat 
itu sendiri memahami hakikat kejadian manusia secara menyeluruh. Tamadun Islam diasaskan atas dasar 
masyarakat yang meletakkan nilai kemanusiaan yang mengamalkan sifat bertimbangrasa, lemah lembut, 
kasih sayang, adil dan sebagainya. Kasih sayang merupakan nilai kemanusiaan yang paling murni. Tanpa 
kasih sayang, segala urusan akan pincang. Orang yang dikasihi Allah swt dan disukai masyarakat ialah 
orang yang hidup untuk dirinya dan untuk orang lain serta memikirkan kebaikan ummah. Kasih sayang 
sesama manusia menguatkan hubungan sesama manusia walaupun berlainan agama dan bangsa.  

Bagi menjamin keamanan sejagat, Islam melarang manusia melakukan angkara dan pencerobohan 
terhadap hak orang lain sama ada dengan lidah, tangan atau apa-apa jua sekali pun. Tamadun Cina pula 
mengutamakan konsep ‗Ren‘ yang bermaksud kasih sayang iaitu merujuk kepada sifat perikemanusiaan 
yang dianggap ‗ekspresi jantung manusia‘. Manakala Tamadun Hindu telah menekankan konsep 
‗Ahimsa‘ iaitu belas kasihan yang boleh membawa kepada tiadanya kekejaman terhadap makhluk sama 
ada manusia atau pun binatang (Mohd Nasir Ayub, 2011). 

Nilai keadilan amat besar ertinya dalam kehidupan dan perhubungan manusia kerana ianya 
mampu mewujudkan keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun. Sebagai contoh kerajaan yang 
melaksanakan keadilan sosial akan membahagikan kekayaan negara kepada seluruh rakyat dengan 
menghadkan monopoli golongan kaya dan meningkat pendapatan golongan miskin. Maka tindakan ini 
akan merapatkan jurang perbezaan sosial di kalangan rakyat. Sejarah telah merakamkan bahawa salah 
satu sebab keruntuhan sesebuah tamadun ialah apabila pemerintah atau kerajaan tidak lagi berlaku adil 
terhadap rakyatnya dengan melakukan kezaliman dan mengabaikan hak-hak rakyat. 

Asas kemajmukan bangsa dalam sesebuah negara sehingga menghasilkan kepelbagaian manusia 
ini adalah satu keunikan dan keistimewaan yang patut dihayati bagi merangsang serta menggalakkan 
berlakunya interaksi kerjasama serta saling melengkapi dan bukannya pengasingan atau konflik. 

Prinsip dan matlamat kehidupan bertamadun dalam kebanyakan tamadun bertujuan membina 
kehidupan yang baik dan harmoni. Isu-isu peperangan, penindasan dan kemusnahan bertentangan 
dengan norma sejagat dan sifat kemanusiaan yang berteraskan nilai moral dan prinsip keagamaan.  
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Menurut Mohamad Taha (2006), ketahanan tamadun bergantung kepada kemajuan kebendaan 
dan kerohanian seperti keutuhan politik, pengagihan ekonomi yang adil, patriotisme, akhlak dan 
keagamaan yang betul. Pandangan ini memberikan gambaran bahawa faktor kemanusiaan adalah lebih 
penting daripada segalanya dalam tamadun dan modal insan adalah pelaburan terbaik untuk 
membangunkan sesebuah negara yang bertamadun. 
KESIMPULAN 

Kursus TITAS adalah wahana kepada pengisian nilai-nilai sejagat serta bersikap patriotik demi 
kesinambungan negara bangsa. Pendedahan mengenali latar belakang tamadun masing-masing boleh 
memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Dalam konteks dunia yang global, sesebuah 
tamadun mungkin akan bertembung dengan tamadun yang lain. Justeru, pengajian ketamadunan 
sebagaimana yang digariskan akan mencari dan memahami persamaan dan perbezaan antara tamadun 
yang pelbagai termasuk yang lampau. Menurut Ros Aiza Mohd Mohktar (2011) pengajian ini juga 
menyumbang kepada pembentukan jati diri dan sistem nilai yang diamalkan. Apa yang penting ialah 
untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab serta memelihara keharmonian dan 
perhubungan antara masyarakat berbilang kaum. 
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KONFLIK SOSIAL DITENGAH MENGUATNYA 
 POLITIK IDENTITAS 

 
 

Bakran Suni.Ph.D47 
 

 
ABSTRAK 

 
Dinamika politik  Pemilukada yang lalu di wilayah Kalimantan Barat pada 7 

(tujuh) daerah yang telah digelar serentak pada 9  Desember  2015, yakni Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Bengkayang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang,  
dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang dan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Sambas cenderung meningkat. Hal ini ditandai munculnya 
beberapa permasalahan, diantaranya masalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada 
yang berbeda signifikan dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), manuver 
pasangan Bakal Calon (Balon) maupun tim sukses yang mulai melakukan sosialisasi ke 
tengah masyarakat baik menggunakan alat peraga (sticker, spanduk dan baliho) maupun 
melalui kegiatan silaturahmi. Selain itu, marak terjadi pengrusakan baliho atau alat peraga 
pasangan balon, adanya indikasi pelibatan PNS dalam tim sukses, dan masalah netralitas 
penyelenggara Pemilukada. Bahkan indikasi kampanye hitam (black campaingn) dari 
masing-masing tim sukses atau pasangan balon yang saling mendiskreditkan antara 
pasangan Balon juga mulai bermunculan, guna mencari simpatik dan dukungan 
masyarakat. Tentu akan melahirkan menguatnya politik identitas lokal di Kalimantan 
Barat yang bersaing antara suku Dayak, Melayu dan Tionghoa maupun suku-suku lainnya. 
Fenomena maraknya konflik sosial, menarik menjadi kajian dalam tulisan ini, seiring 
dengan menguatnya politik identitas sebagai instrumen politik yang digunakan oleh para 
elit  Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kalimantan Barat, terutama dalam menarik 
dukungan konstituen. 

 
Kata kunci :  Konflik, Politik, Identitas.  

 
 
MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK LOKAL 

Istilah Politik Identitas telah menarik perhatian bagi para akademisi maupun pemerhati masalah 
sosial politik di Indonesia, bahkan mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Merujuk 
tulisan Muhtar Haboddin, berjudul ―Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal” (dimuat dalam 
Jurnal Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Pebruari 2012) menyebutkan bahwa ―menguatnya politik identitas 
di tingkat lokal terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik 
identitas semakin jelas. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens 
untuk pembagian kekuasaan”. 

Dalam tulisan Muhtar Haboddin yang juga mengutif beberapa literatur ilmu politik, bahwa politik 
identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political 
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of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam 
ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identitymengacu pada mekanisme politik 
pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana 
politik. Beberapa ilmuan juga membedakan antara politik identitas dengan politik etnisitas, meskipun 
memiliki persamaan yang cenderung menjadikan ―perbedaan‖ sebagai instrumen politik. 

Agnes Heller (2015) mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus 
perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L 
Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan Politik identitas adalah 
memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. 
Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memaknai politik identitas sebagai politik berbedaan. 
Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan 
bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan 
kami bagi ―orang asli‖ yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi ―orang pendatang‖ yang harus 
melepaskan kekuasaan. Singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi (alat 
untuk menggalang  politik) guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya‖. 

Cressida Heyes (dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik 
identitas sebagai aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-
pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik 
identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‗kaum yang terpinggirkan‘ dalam kondisi sosial, politik, dan 
kurtural tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, dalam perjuangan politik, penggunaan identitas 
memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena 
politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. Sementara Stuart Hall (dalam 
The Question of Cultural Identity, 1994) mendefinisikan identitas sebagai proses yang terbentuk 
melalui sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan 
imajiner yang tidak pernah menemui titik akhir. Stuart Hall lebih menilai identitas sebagai proses 
menjadi (becoming) daripada nilai baku atau taken for granted. 

Kecenderungan menguatnya politik identitas dalam politik lokal (hal ini juga terjadi di Kalimantan 
Barat) ditandai oleh tiga hal, yakni Pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau 
dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan 
melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Ketiga, kesetiaan yang 
kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. Selain tiga kecenderungan tersebut, Klaus Von Beyme (dikutif 
dari tulisan Ubai Abdillah, 2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, 
yakni ―Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang prinsipnya 
mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun 
perbedaan–perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam gerakan politik identitas ada 
suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan 
dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri 
diambil sebagai jalan keluar‖. 

Dalam konteks politik lokal, politisasi identitas yang dilakukan oleh para elit lokal di berbagai 
daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat telah dikreasi sedemikian rupa dan diekspresikan 
dalam bentuk yang bervariasi. Politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka 
Pemilukada maupun pemekaran wilayah. Politik identitas ditransformasikan ke dalam entitas politik 
dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak, dalam 
istilah Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambilalih seluruh bangunan institusi 
politik lokal. Selain itu, politik etnisitas juga digunakan untuk mempersoalkan antara ‗kami dan mereka‘, 
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of identity). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam 
ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identitymengacu pada mekanisme politik 
pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana 
politik. Beberapa ilmuan juga membedakan antara politik identitas dengan politik etnisitas, meskipun 
memiliki persamaan yang cenderung menjadikan ―perbedaan‖ sebagai instrumen politik. 

Agnes Heller (2015) mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus 
perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L 
Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan Politik identitas adalah 
memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. 
Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memaknai politik identitas sebagai politik berbedaan. 
Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan 
bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan 
kami bagi ―orang asli‖ yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi ―orang pendatang‖ yang harus 
melepaskan kekuasaan. Singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi (alat 
untuk menggalang  politik) guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya‖. 

Cressida Heyes (dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik 
identitas sebagai aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-
pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik 
identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‗kaum yang terpinggirkan‘ dalam kondisi sosial, politik, dan 
kurtural tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, dalam perjuangan politik, penggunaan identitas 
memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena 
politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. Sementara Stuart Hall (dalam 
The Question of Cultural Identity, 1994) mendefinisikan identitas sebagai proses yang terbentuk 
melalui sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan 
imajiner yang tidak pernah menemui titik akhir. Stuart Hall lebih menilai identitas sebagai proses 
menjadi (becoming) daripada nilai baku atau taken for granted. 

Kecenderungan menguatnya politik identitas dalam politik lokal (hal ini juga terjadi di Kalimantan 
Barat) ditandai oleh tiga hal, yakni Pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau 
dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan 
melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Ketiga, kesetiaan yang 
kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. Selain tiga kecenderungan tersebut, Klaus Von Beyme (dikutif 
dari tulisan Ubai Abdillah, 2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, 
yakni ―Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang prinsipnya 
mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun 
perbedaan–perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam gerakan politik identitas ada 
suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan 
dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri 
diambil sebagai jalan keluar‖. 

Dalam konteks politik lokal, politisasi identitas yang dilakukan oleh para elit lokal di berbagai 
daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat telah dikreasi sedemikian rupa dan diekspresikan 
dalam bentuk yang bervariasi. Politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka 
Pemilukada maupun pemekaran wilayah. Politik identitas ditransformasikan ke dalam entitas politik 
dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak, dalam 
istilah Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambilalih seluruh bangunan institusi 
politik lokal. Selain itu, politik etnisitas juga digunakan untuk mempersoalkan antara ‗kami dan mereka‘, 
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‗saya‘ dan ‗kamu‘, sampai pada bentuknya yang ekstrim ‗jawa‘ dan ‗luar jawa‘, ‗islam‘ dan ‗kristen‘, 
‗Dayak‘, ‗Melayu‘, ‗Tionghoa‘ maupun etnis lainnya.  

Pendikotomian semacam ini juga mulai terjadi di Kalimantan Barat dalam Pemilukada 9 
Desember 2015 yang sudah berlalu dengan mengekspresikan poltik identitas berdasarkan pembedaan 
suku, bahkan pembedaan ―Muslim – Katolik, Kristen‖, maupun ―pendatang – pribumi‖. 
Pendikotomian ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival 
politiknya dalam menarik dukungan masyarakat. Pada sisi lain, politik identitas juga segaja dimobilisir 
untuk mendapat simpatik konstituen politik dalam momentum Pemilukada pada tanggal  9 – 12 – 2015 
yang lalu. 

Ketujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang akan ikut Pemilukada serentak tersebut 
adalah: Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Kabupaten Sambas, dan Ketapang. 
Berikut nama-nama pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar: 
 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
1. Fransiskus Diaan - Andi Aswat. Diusung tiga partai politik, diantaranya PDIP, Demokrat dan 

Hanura dengan jumlah kursi di DPRD 9 kursi. 
2. Abang Muhammad Nasir - Anton L Ain Pamero (Lay-Anton) diusung sembilan parpol, diantaranya 

Nasdem, PPP, PKPI, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, PKB dan PBB dengan jumlah kursi 21, terpilih 
pasangan kedua. 

 
Kabupaten Bengkayang 
1. Sebastian Darwis SE - Rurakhmad. PDIP (6 kursi) 
2. Suryatman Gidot - Agusinus Naon. Gerindra (4 kursi), Hanura (4 kursi), Nasdem (4 kursi), dan 

PAN (1 kursi), terpilih pasangan kedua 
 
Kabupaten Sekadau 
1. Rupinus - Aloysius. usungan: PDIP (6 Kursi), Demokrat (4 Kursi), dan PKPI (3 Kursi). 
2. Simson - Subarno. Hanura (4 Kursi), Nasdem (3 Kursi), dan Gerindra (4 Kursi). 
3. Yansen Effendy - Saharudin. PAN (3 Kursi), Golkar (3 Kursi) 
4. Pensong - Among. Independen: 10.870 dukungan,  

Terpilih pasangan pertama. 
 
Kabupaten Melawi 
1. Panji - Dadi Sunarya. PDIP (5 kursi), Nasdem (2 kursi), Hanura (1 kursi). 
2. Firman Muntaco - Jhon Murkanto. Golkar (6 kursi), Gerindra (4 kursi), PAN (3 Kursi), PKS (2 

Kursi), Demokrat (2 kursi), PPP (2 Kursi), PKPI (2 Kursi 
3. PKB (2 Kursi). 

Terpilih pasangan pertama. 
 
Kabupaten Sintang 
1. Ignasius Juan - Senen Maryono. PDIP (6 Kursi), Hanura (2 kursi), PAN (2 kursi), PKPI (3 kursi), 

dan Demokrat 4 (kursi). 
2. Agrianus - Chomain Wahab. Gerindra (5 kursi), PKB (4 Kursi). 
3. Jarot Winarno - Askiman. Nasdem (5 kursi), Golkar (3 kursi), PPP (1 kursi). 

Terpilih pasangan  ketiga. 
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Kabupaten Ketapang 
1. Andi Djamirudin - Chanisius Kuan. Dukungan: PDIP (9 kuris), Hanura (5 kuris), Demokrat (5 

kuris), PKB (2 kuris). 
2. Boyman Harun - Gurdani Ahmad. Dukungan: PAN (6 kursi), Nasdem (3 kursi). 
3. Henrikus - Gusti Kamboja. Dukungan: Golkar (8 kursi), Gerindra (3). 
4. Martin Rantan - Suprapto. Jalur Independen: 32.997 dukungan 
5. Aswin Fuad - Suwignjo. Pasangan perseorangan, Independen: 23.961 dukungan. 
6. H Darmansyah - Uti Rushan ST. Independen: 30.864 dukungan. 

Terpilih pasangan pertama. 
 
Kabupaten Sambas 
1. Tony Kurniadi ST MSi - Hj Eka Nurhayati SE. Independen: 38. 349 suara. 
2. H Atbah Romin Suhaili - Hj Hairiah. Diusung: PKS (4 kursi), PPP (4 kursi), Gerindra (5 kursi), dan 

Hanura (3 kursi). 
3. Hj Juliarti Djuhardi Alwi- H Hasanusi. diusung: PDIP (6 Kursi), Demokrat (4 kursi), Nasdem (4 

kursi), dan PBB (1 kursi). 
Terpilih pasangan kedua. 

 
POLITIK IDENTITAS INSTRUMEN ANCAMAN DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK 
SOSIAL  

Meskipun beberapa konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat bukan dipicu oleh masalah-
masalah politik menjelang Pemilukada, namun fenomena konflik sosial tersebut dapat dijadikan 
gambaran karakteristik masyarakat Kalimantan Barat yang mudah tersulut emosi dan terprovokasi 
untuk melakukan tindak kekerasan menjelang Pemilukada. Rentannya relasi sosial dan lemahnya pranata 
sosial dalam mengendalikan pontensi konflik di tengah masyarakat juga sangat rawan dimanfaatkan 
―kelompok kepentingan‖ untuk komoditi politik menjelang Pemilukada di Kalimantan Barat. 
Menguatnya ―politik identitas‖ yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, suku, agama, dan ras (SARA) 
ditengah hegemoni otonomi daerah akan menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan kepentingan dalam 
menarik simpatik dan dukungan masyarakat pada Pemilukada yang lalu maupun yang akan mendatang. 
Sebaliknya konstituen juga menjadikan kesamaan etnis mereka dengan para kandidat sebagai acuan 
dalam memilih pemimpin mereka. 

Dalam konteks wilayah Kalimantan Barat, persaingan antara etnis Dayak (diwakili oleh 
mayoritas masyarakat Bengkayang, Sekadau,  Melawi, Sintang, sebagian masyarakat Kapuas Hulu dan 
Ketapang), etnis Melayu (mayoritas Kabupaten Sambas dan mayoritas Kabupaten Kapuas Hulu, 
sebagian di Ketapang dan  ), dan Etnis Tionghoa (masyarakat hampir didapati di kota-kota tujuh 
kabupaten  di Kalimantan Barat), diperkirakan akan menjadi isu menarik di kalangan para bakal calon 
untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat pada Pemilukada Kalimantar Barat. Belum lagi 
adanya kesenjangan yang cukup lebar dari komposisi jumlah pemilih antara masyarakat pesisir dan 
pedalaman dengan maupun di kota-kota Kabupaten, sehingga akan memaksa para bakal calon, elit 
politik maupun tim sukses untuk menggunakan politik identitas sebagai ―senjata‖ dalam merebut 
dukungan konstituen.  

Identitas lain yang cukup beperangaruh yakni Ormas, Muhammadiyah vs NU, atau lainnya. Partai 
politik hanya akan menjadi ―penonton‖ ditengah keterpurukannya yang miskin ideologis ditengah 
konstituen. Jika gesekan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, tentu politik indentitas akan menjadi 
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Kabupaten Ketapang 
1. Andi Djamirudin - Chanisius Kuan. Dukungan: PDIP (9 kuris), Hanura (5 kuris), Demokrat (5 

kuris), PKB (2 kuris). 
2. Boyman Harun - Gurdani Ahmad. Dukungan: PAN (6 kursi), Nasdem (3 kursi). 
3. Henrikus - Gusti Kamboja. Dukungan: Golkar (8 kursi), Gerindra (3). 
4. Martin Rantan - Suprapto. Jalur Independen: 32.997 dukungan 
5. Aswin Fuad - Suwignjo. Pasangan perseorangan, Independen: 23.961 dukungan. 
6. H Darmansyah - Uti Rushan ST. Independen: 30.864 dukungan. 

Terpilih pasangan pertama. 
 
Kabupaten Sambas 
1. Tony Kurniadi ST MSi - Hj Eka Nurhayati SE. Independen: 38. 349 suara. 
2. H Atbah Romin Suhaili - Hj Hairiah. Diusung: PKS (4 kursi), PPP (4 kursi), Gerindra (5 kursi), dan 

Hanura (3 kursi). 
3. Hj Juliarti Djuhardi Alwi- H Hasanusi. diusung: PDIP (6 Kursi), Demokrat (4 kursi), Nasdem (4 

kursi), dan PBB (1 kursi). 
Terpilih pasangan kedua. 

 
POLITIK IDENTITAS INSTRUMEN ANCAMAN DI TENGAH MARAKNYA KONFLIK 
SOSIAL  

Meskipun beberapa konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat bukan dipicu oleh masalah-
masalah politik menjelang Pemilukada, namun fenomena konflik sosial tersebut dapat dijadikan 
gambaran karakteristik masyarakat Kalimantan Barat yang mudah tersulut emosi dan terprovokasi 
untuk melakukan tindak kekerasan menjelang Pemilukada. Rentannya relasi sosial dan lemahnya pranata 
sosial dalam mengendalikan pontensi konflik di tengah masyarakat juga sangat rawan dimanfaatkan 
―kelompok kepentingan‖ untuk komoditi politik menjelang Pemilukada di Kalimantan Barat. 
Menguatnya ―politik identitas‖ yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, suku, agama, dan ras (SARA) 
ditengah hegemoni otonomi daerah akan menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan kepentingan dalam 
menarik simpatik dan dukungan masyarakat pada Pemilukada yang lalu maupun yang akan mendatang. 
Sebaliknya konstituen juga menjadikan kesamaan etnis mereka dengan para kandidat sebagai acuan 
dalam memilih pemimpin mereka. 

Dalam konteks wilayah Kalimantan Barat, persaingan antara etnis Dayak (diwakili oleh 
mayoritas masyarakat Bengkayang, Sekadau,  Melawi, Sintang, sebagian masyarakat Kapuas Hulu dan 
Ketapang), etnis Melayu (mayoritas Kabupaten Sambas dan mayoritas Kabupaten Kapuas Hulu, 
sebagian di Ketapang dan  ), dan Etnis Tionghoa (masyarakat hampir didapati di kota-kota tujuh 
kabupaten  di Kalimantan Barat), diperkirakan akan menjadi isu menarik di kalangan para bakal calon 
untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat pada Pemilukada Kalimantar Barat. Belum lagi 
adanya kesenjangan yang cukup lebar dari komposisi jumlah pemilih antara masyarakat pesisir dan 
pedalaman dengan maupun di kota-kota Kabupaten, sehingga akan memaksa para bakal calon, elit 
politik maupun tim sukses untuk menggunakan politik identitas sebagai ―senjata‖ dalam merebut 
dukungan konstituen.  

Identitas lain yang cukup beperangaruh yakni Ormas, Muhammadiyah vs NU, atau lainnya. Partai 
politik hanya akan menjadi ―penonton‖ ditengah keterpurukannya yang miskin ideologis ditengah 
konstituen. Jika gesekan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, tentu politik indentitas akan menjadi 
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instrumen ancaman demokrasi di tengah maraknya konflik sosial, bahkan hal ini akan berlanjut pada 
―politik  balas dendam‖ pasca Pemilukada. Bagi kelompok yang terpilih tentu akan menempatkan 
orang-orangnya berdasarkan instrumen identitas terntentu untuk menempati jabatan tertentu, sehingga 
kontestasi politik hanya menjadi tempat bagi-bagi kekuasaan, tanpa mementingkan kepentingan rakyat. 

Politik identitas diharapkan hanya sebuah transisi demokrasi untuk menciptakan sistem 
pemerintahan yang lebih berkeadilan dan proporsional. Momentum Pemilukada di Kalimantan Barat 
diharapkan dapat lebih mengakomodasi kebinekaan untuk mewujudkan sistem demokrasi yang 
berkualitas. Tentu seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat sangat berkepentingan dan memiliki 
tanggung jawab bersama dalam rangka menciptakan Pemilukada yang damai, bersih, jujur dan adil. Pada 
sisi lain, penyelenggara Pemilukada, pemerintah daerah, partai politik, pasangan calon, tim sukses, 
Ormas/OKP, dan seluruh stakeholder civil society juga harus bertanggung jawab memberikan pendidikan 
politik kepada masyarakat agar terwujud Pemilukada yang cukup demokratis dan dapat membawa 
kemajuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat  Kalimantan Barat. Pemilukada adalah milik kita 
bersama pada semua etnik di Kalimantan Barat.  

 
 

ISU PUTRA DAERAH DI KALIMANTAN BARAT 

Semenjak reformasi digulirkan di Kalimantan Barat terjadi kebangkitan politik etnisitas yang 
diperankan antar elit Dayak dan Melayu. Kebangkitan dan keberhasilan etnis Dayak membuat etnis 
Melayu cemas. Mereka khawatir akan ditinggal-dimusuhi dan dilewati oleh orang-orang Dayak yang 
sedang bergerak menuntut supaya putra daerah menjadi pemimpin kepala daerah. Tuntutan ini 
meskipun pada awalnya datang dari etnis Dayak namun dikalangan Melayu juga memberikan respon 
yang sama. Kesamaan persepsi dan tujuan pada pembuat kebijakan dikalangan elit politik, akhirnya dari 
kedua etnis tersebut memutuskan untuk membagi kekuasaan, khususnya jabatan bupati untuk masing-
masing etnis. Jadi, terdapat power sharing dalam menjalankan pemerintahan. Dalam prakteknya, apabila 
orang Dayak menjadi bupati, maka orang Melayu ditempatkan sebagai wakilnya, begitu pula sebaliknya. 
Hal ini sudah terjadi di Kabupaten Sintang dan Ketapang. Penjelasan yang sama juga dibenarkan Henk 
Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2007) dalam bukunya politik Lokal di Indonesia yang 
mengemukakan bahwa: 

―Semenjak pemilihan Bupati 1999 telah terjadi power sharing antara orang-orang Melayu dan 
Dayak. Kedua kelompok etnis berhasil mencapai kesepakatan mengenai daerah kuasa mereka masing-
masing. Dalam kabupaten yang mempunyai satu kelompok etnis dominan, bupatinya berasal dari 
kelompok etnis tersebut. Itulah yang terjadi di Bengkayang dan Landak yang didominasi Dayak, dan di 
Sambas dan Pontianak yang didominasi Melayu. Di kabupaten-kabupaten dengan komposisi etnis 
berimbang, misalnya di Ketapang dan Kapuas Hulu, yang diharapkan adalah kepemimpinan 
campuran‖. 

Sementara pengamat yang lain mengatakan, bahwa di Sanggau, Bengkayang dan Pontianak ada 
asumsi yang berkembang bahwa kalau pemerintahan dipegang oleh orang Dayak-Melayu, segala urusan 
bisa selesai. Dari penjelasan ini jelas bahwa yang terjadi adalah perimbangan etnisitas. Sebuah solusi 
politik jangka pendek, yang dalam perjalanannya menemukan beberapa kendala. Ambil contoh pada 
bulan Oktober 1999, sebelum pemilihan Anggota Faksi Urusan Daerah di MPR sudah ada kesepakatan 
untuk memilih dua orang Melayu, dua orang Dayak dan satu dari etnis China. Pembagian diyakini 
sebagai cerminan jumlah suku dan kekuatan masing-masing di Kalbar. Namun apa yang terjadi? Yang 
terpilih adalah orang Dayak Islam di kalangan Dayak. Akibatnya, gedung DPRD di Pontianak di demo 
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dan nyaris dibakar. Orang Melayu dan Dayak bentrok. Untungnya kerusuhan ini dapat dipadamkan dan 
tidak disebarluaskan. 

 
PENUTUP 
KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada kajian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Politik identitas dapat dikatakan sebagai salah satu eksternalitas dari kebhinnekaan Indonesia. Isu 

politik identitas menjadi warna tersendiri pada aktivitas politik di beberapa daerah di Indonesia, 
terutama pada masa-masa pesta demokrasi rakyat. Terdapat peserta (calon) yang cenderung tertarik 
menggunakan isu-isu identitas sebagai daya tariknya untuk mencapai kepentingan politis. 

2. Menguatnya isu politik lokal sebagai identitas daerah menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi 
Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat yang terlanjur larut dengan sifat ego sektoral akan 
menjauhkannya dari tujuan satu bangsa yang diamanahkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
Bhinneka Tunggal Ika hanya sekedar menjadi gugusan kata indah tanpa arah aktualisasi dan 
operasionalisasi yang jelas. 

3. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah posisi isu politik identitas, dari 
ancaman kemudian menjadi peluang untuk mendorong optimalisasi penerapan semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika, yaitu: 1) memasyarakatkan pemahaman dan aplikasi terkait wawasan kebangsaan, 2) 
menerapkan demokrasi konsosiasional, dan 3) mengedepankan etika identitas. 

 
SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan 
yaitu: 
1. Bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal hendaknya menyisipkan pengetahuan 

tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan  
Bhinneka Tunggal Ika) pada materi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. 

2. Mengaktualisasikan pemahaman sekaligus penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap 
momen lokal maupun nasional melalui kegiatan-kegiatan sederhana namun menyentuh substansi 
yang diharapkan. 

3. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk meredam berdirinya partai-partai politik yang terlalu 
menggembor-gemborkan isu primordialisme dan etnosentrisme yang mengarah ke isu politik 
identitas memperkuat posisi politik lokal. 
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dan nyaris dibakar. Orang Melayu dan Dayak bentrok. Untungnya kerusuhan ini dapat dipadamkan dan 
tidak disebarluaskan. 

 
PENUTUP 
KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada kajian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Politik identitas dapat dikatakan sebagai salah satu eksternalitas dari kebhinnekaan Indonesia. Isu 

politik identitas menjadi warna tersendiri pada aktivitas politik di beberapa daerah di Indonesia, 
terutama pada masa-masa pesta demokrasi rakyat. Terdapat peserta (calon) yang cenderung tertarik 
menggunakan isu-isu identitas sebagai daya tariknya untuk mencapai kepentingan politis. 

2. Menguatnya isu politik lokal sebagai identitas daerah menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi 
Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat yang terlanjur larut dengan sifat ego sektoral akan 
menjauhkannya dari tujuan satu bangsa yang diamanahkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
Bhinneka Tunggal Ika hanya sekedar menjadi gugusan kata indah tanpa arah aktualisasi dan 
operasionalisasi yang jelas. 

3. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah posisi isu politik identitas, dari 
ancaman kemudian menjadi peluang untuk mendorong optimalisasi penerapan semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika, yaitu: 1) memasyarakatkan pemahaman dan aplikasi terkait wawasan kebangsaan, 2) 
menerapkan demokrasi konsosiasional, dan 3) mengedepankan etika identitas. 

 
SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan 
yaitu: 
1. Bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal hendaknya menyisipkan pengetahuan 

tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan  
Bhinneka Tunggal Ika) pada materi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. 

2. Mengaktualisasikan pemahaman sekaligus penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap 
momen lokal maupun nasional melalui kegiatan-kegiatan sederhana namun menyentuh substansi 
yang diharapkan. 

3. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk meredam berdirinya partai-partai politik yang terlalu 
menggembor-gemborkan isu primordialisme dan etnosentrisme yang mengarah ke isu politik 
identitas memperkuat posisi politik lokal. 
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PENDAHULUAN 

Kedamaian merupakan kesejatian asa dalam setiap orientasi ajaran agama. Upaya penataan 
untuk dapat mewujudkan asa tersebut terkandung dalam tatanan ruang peribadatan yang menjadi pilar 
bangunan agama. Kesejatian tersebut semestinya terimplikasi dalam keseharian hidup manusia yang 
menyemangati kehidupannya dengan ajaran agama. 

Salah satu pilar agama yang sarat dengan muatan spirit kedamaian adalah ibadah shalat, 
khususnya ketika ibadah ini dilaksanakan dalam bentuk berjama‘ah. Pelaksanaan ibadah shalat 
berjama‘ah memestikan dua muatan spirit teologis, yaitu: spirit penghambaan yang menjadi kemestian 
makhluq pada Khaliq nya, dan spirit damai yang teraplikasi dalam penataan nilai-nilai kebersamaan 
sekaligus kesetaraan. 

Muatan kedua dari pelaksanaan ibadah shalat tersebutakan semakin tereksternalisasikan 
manakala dalam pelaksanaannya ibadah ini dikelola secara profesional dan proporsional. Selain mampu 
mempertegas upaya pengkokohan bangunan teologis, pengelolaan yang profesional dan proporsional 
terhadap pelaksanaan ibadah shalat juga mampu mempertontonkan kemilau nilai persatuan dan 
kesatuan yang sejatinya merupakan perwujudan dari spirit damai. Pengelolaan seperti ini telah 
dipraktikkan oleh sekelompok orang yang menggagas sebuah aktivitas dengan sebutan ―sejadah fajar.‖  

Sejadah fajar merupakan penamaan terhadap sebuah aktivitas pengelolaan ibadah shalat subuh 
berjama‘ah yang diorganisir oleh sekelompok orang dengan penggagas utamanya Drs. H. Munir HD, 
MM.sejak 18 Nopember 2005. Dalam perjalanannya, ―sejadah fajar‖ tidak hanya menamai aktivitas 
pelaksanaan shalat subuh berjama‘ah namun juga menamai komunitas ummat Islam yang menyertakan 
dirinya ikut dalam aktivitas tersebut.  

Sejarah sejadah Fajar didirikan adalah untuk memakmurkan masjid  sejak tanggal 18 November 
2007. Merupakan forom umat Islam yang menyadari pentingnya shalat berjamaah. Sesuai dengan 
motonya barang siapa yang memakmurkan masjid dan membangun silaturrahmi umat Islam khususnya 
di Kota Pontianak dan sekitar. Setiap hari diisi dengan pelajaran dan tausiyah oleh alim ulama yang 
berkualitas dan membaca dan mengkaji Al Qur‘an, dan berbagi (berinfak) dengan tujuan spirit damai 
yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya hidup selamat dan sejahtera. 

Dalam ajaran Islam yang disampaikan supaya ―dipelajari‖ dan ―diceramahkan‖ adalah semangat 
damai dan rukun yang dapat diambil dalam perilaku dan keteladan Rasulullah menyajikan saripati ajaran 
yang dijunjung dan diimplemnetasikan bukanlah ajaran yang gampang marah, mengklaim paling benar 
sendiri, melainkan ajaran keseimbangan yang teduh, ramah, harmonis, toleransi , kearifan local dan 
selalu membela kemanusiaan universal. Kegiatan Sejadah Fajar adalah mensosialisasikan ajaran Islam 
keseimbangan yang terbuka dan demokratis. Ajaran shalat lima waktu yang diterima Nabi dan 
diajarkannya menunjukkan Islam selalu mengajarkan kedamaian, kejujuran, dan kedisiplinan sosial. 
Kedisiplinan social adalah kedisiplinan dengan cara shalat berjemaah dalam setiap waktu shalat (shalat 5 
waktu) terutama bagi laki-laki, dan bagi wanita tidak dilarang. 3) Kehidupan Nabi di bumi ini 
menunjukkan bahwa Muhammad ingin membawa peradaban maju sesuai dengan prinsip-
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prinsip kebenaran dan keseimbangan. Muhammad Nabi tidak ingin sinyalemen Malaikat yang 
menjelaskan bahwa makhluq bernama manusia hanya akan menumpahkan darah sesama 
di muka bumi. Tegaknya manusia di muka bumi adalah untuk menjaga kemakmuran dan kasih sayang 
seluruh semesta. 

Mengembangkan spirit damai adalah membangun dan mengembangkan peradaban Islam. 
Peradaban Islam yang terbuka, seimbang dan mengedepankan perdamaian, kemajuan, keadilan, 
keseimbangan, dan persamaan. Pengembangan peradaban itu bertumpu pada konsep Islam yang 
membawa rahmat bagi semesta alam. Paling tidak ada dua deminsi yaitu penyatuan dimensi sosial dan 
dimensi spiritual pada ibadah salat itu ditegaskan dalam Al-Qur‘an Surat Al-Maun yang mengecam 
orang-orang yang mengerjakan shalat, tetapi tidak berusaha mengejawantahkan nilai-nilainya dalam 
kehidupan sehari-hari. Hari ini, Islam kembali dihadapkan pada tantangan baru untuk merevitalisasi 
dimensi kekayaan spiritual yang terdapat dalam ajaran-ajarannya. 

Perintah shalat tidak hanya memiliki dimensi kekayaan spiritual serta pesan-pesan kehidupan, 
tetapi juga mengandung dimensi ilmu pengetahuan yang cukup menantang di kalangan para ilmuwan. 
Pelaksanaan Shalat dimaknai sebagai wahana transformasi peradaban ilmu pengetahuan. Melalui ajaran 
shalat, umat Islam tidak hanya diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil 
observasi, tetapi juga diperkenalkan tentang ilmu pengetahuan yang bersumber dari kitab suci. Dengan 
pemahaman integralistik, maka melahirkan bentuk dan praktik pendidikan yang tepat sehingga akhirnya 
melahirkan manusia yang berkepribadian utuh. 

Pesan moral inilah yang harus diaktualisasikan dewasa ini. Peradaban dunia (world civilization) yang 
terbentuk era sekarang sering dikontruksikan untuk saling berlawanan dan bermusuhan. Pelajaran 
Ibadah shalat membangun komitmen bersama masyarakat dunia untuk menciptakan perdamaian global 
(world peace). Konflik berdarah Timur Tengah yang masih hangat merupakan bukti bahwa peradaban 
dunia sedang di ujung tanduk. Api peperangan selalu dikobarkan, sehingga masa depan peradaban (the 
future of civilization) terus terancam, dan sekaligus mengancam masa depan kehidupan umat manusia. 

Muatan aktivitas dalam kegiatan sejadah fajar senyatanya memiliki karakteristik yang bernuansa 
ketarbiyahan atau kependidikan. Oleh karenanya, eksistensi sejadah fajar sangat layak untuk disetarakan 
dengan eksistensi sebuah madrasah.Sebagai salah satu bentuk institusi pendidikan berbentuk madrasah 
non formal bagi ummat Islam di Pontianak,pembentukan sejadah faja bertujuan untuk membangun 
masyarakat yang rukun, damai dan menintai sertabersedia memakmurkan masjid.Komunitasini juga 
mencanangkan motto yang bernuansateologis, yaitu: ―Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah 
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, dan merekalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk.‖ Aktivitas inti dari sejadah fajar adalah melaksanakanshalat subuh berjama‘ah 
secara berpindah-pindah dari masjid ke masjid yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian 
taushiyah.Hingga saat ini sejadah fajar ini telah diikuti oleh berbagai elemen dalam masyarakat yang 
anggotanya mencapai lebih dari 500 orang. 

Interanasilasi spirit damai dalam instutusi pendidikan baik formal maupun non formal merupakan 
hal yang harus dilakukan. Betapa tidak bahwa pendidikan atau madrasah adalah usaha sadar untuk 
semua orang atau semua kalangan menjadikan generasi yang handal dan gemilang. Generasi yang cerah 
dan menentukan masa depan dan peradaban umat manusia. Manusia yang dikehendaki sesuai dengan 
ajaran damai adalah manusia yang harmonis lahir dan batin. Idealnya manusia yang mewarisi dan 
pewaris dunia ini adalah Hudup berdampingan dangan rukun dan damai.  

Ajaran damai yang termuat dalam ajaran institusi madrasah sejadah fajar meyakini, al-Qur‘an 
menjelaskan bahwa umat Islam merupakan umat yang terbaik. Ajaran ini memahamkan betapa Nabi 
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prinsip kebenaran dan keseimbangan. Muhammad Nabi tidak ingin sinyalemen Malaikat yang 
menjelaskan bahwa makhluq bernama manusia hanya akan menumpahkan darah sesama 
di muka bumi. Tegaknya manusia di muka bumi adalah untuk menjaga kemakmuran dan kasih sayang 
seluruh semesta. 

Mengembangkan spirit damai adalah membangun dan mengembangkan peradaban Islam. 
Peradaban Islam yang terbuka, seimbang dan mengedepankan perdamaian, kemajuan, keadilan, 
keseimbangan, dan persamaan. Pengembangan peradaban itu bertumpu pada konsep Islam yang 
membawa rahmat bagi semesta alam. Paling tidak ada dua deminsi yaitu penyatuan dimensi sosial dan 
dimensi spiritual pada ibadah salat itu ditegaskan dalam Al-Qur‘an Surat Al-Maun yang mengecam 
orang-orang yang mengerjakan shalat, tetapi tidak berusaha mengejawantahkan nilai-nilainya dalam 
kehidupan sehari-hari. Hari ini, Islam kembali dihadapkan pada tantangan baru untuk merevitalisasi 
dimensi kekayaan spiritual yang terdapat dalam ajaran-ajarannya. 

Perintah shalat tidak hanya memiliki dimensi kekayaan spiritual serta pesan-pesan kehidupan, 
tetapi juga mengandung dimensi ilmu pengetahuan yang cukup menantang di kalangan para ilmuwan. 
Pelaksanaan Shalat dimaknai sebagai wahana transformasi peradaban ilmu pengetahuan. Melalui ajaran 
shalat, umat Islam tidak hanya diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil 
observasi, tetapi juga diperkenalkan tentang ilmu pengetahuan yang bersumber dari kitab suci. Dengan 
pemahaman integralistik, maka melahirkan bentuk dan praktik pendidikan yang tepat sehingga akhirnya 
melahirkan manusia yang berkepribadian utuh. 

Pesan moral inilah yang harus diaktualisasikan dewasa ini. Peradaban dunia (world civilization) yang 
terbentuk era sekarang sering dikontruksikan untuk saling berlawanan dan bermusuhan. Pelajaran 
Ibadah shalat membangun komitmen bersama masyarakat dunia untuk menciptakan perdamaian global 
(world peace). Konflik berdarah Timur Tengah yang masih hangat merupakan bukti bahwa peradaban 
dunia sedang di ujung tanduk. Api peperangan selalu dikobarkan, sehingga masa depan peradaban (the 
future of civilization) terus terancam, dan sekaligus mengancam masa depan kehidupan umat manusia. 

Muatan aktivitas dalam kegiatan sejadah fajar senyatanya memiliki karakteristik yang bernuansa 
ketarbiyahan atau kependidikan. Oleh karenanya, eksistensi sejadah fajar sangat layak untuk disetarakan 
dengan eksistensi sebuah madrasah.Sebagai salah satu bentuk institusi pendidikan berbentuk madrasah 
non formal bagi ummat Islam di Pontianak,pembentukan sejadah faja bertujuan untuk membangun 
masyarakat yang rukun, damai dan menintai sertabersedia memakmurkan masjid.Komunitasini juga 
mencanangkan motto yang bernuansateologis, yaitu: ―Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah 
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, dan merekalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk.‖ Aktivitas inti dari sejadah fajar adalah melaksanakanshalat subuh berjama‘ah 
secara berpindah-pindah dari masjid ke masjid yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian 
taushiyah.Hingga saat ini sejadah fajar ini telah diikuti oleh berbagai elemen dalam masyarakat yang 
anggotanya mencapai lebih dari 500 orang. 

Interanasilasi spirit damai dalam instutusi pendidikan baik formal maupun non formal merupakan 
hal yang harus dilakukan. Betapa tidak bahwa pendidikan atau madrasah adalah usaha sadar untuk 
semua orang atau semua kalangan menjadikan generasi yang handal dan gemilang. Generasi yang cerah 
dan menentukan masa depan dan peradaban umat manusia. Manusia yang dikehendaki sesuai dengan 
ajaran damai adalah manusia yang harmonis lahir dan batin. Idealnya manusia yang mewarisi dan 
pewaris dunia ini adalah Hudup berdampingan dangan rukun dan damai.  

Ajaran damai yang termuat dalam ajaran institusi madrasah sejadah fajar meyakini, al-Qur‘an 
menjelaskan bahwa umat Islam merupakan umat yang terbaik. Ajaran ini memahamkan betapa Nabi 
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Muhammmad SAW adalah sosok prilaku yang pernah ada di bumi Tuhan yang telah melakonkan 
perilaku damai dalam kehidupan. Semestinya, umat Islam yang dipandu oleh Rasulullah SAW, 
berkemampuanmemegang kendali kuasa politik guna mengatur dan mengelola serta memelihara 
kehidupan dunia. Untuk itu, sejadah fajar hadir sebagai salah satu alternatif lembaga pendidikan Islam 
yang berpotensi menjadi agen sosialisasi pendidikan damai. Di sisi lain, sejadah fajar juga mencoba 
menjadi corong bagi eksistensi lembaga pendidikan Islam sebagai tempat di mana individu-individu, 
terutama anak-anak dan generasi muda, memperlajari sikap dan perasaan tentang damai dan 
perdamaian, dan arti dan harapan makna tentang perdamaian. Institusi Untuk itu lembaga sejadah fajar 
sebagaimana juga lembaga pendidikan sebagai alat penyampaian spirit damai. Sebagai institusi 
pendidikan yang ada di masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai alat untuk mensosialiasikan spirit damai 
dalam upaya membentuk sikap damai dan perdamaian dalam barbagai aspek pembelajaran.  

Dalam tataran kenyataan bahwa masyarakat dunia saat ini secara global dimana kita saksikan 
bahwa masyarakat terkesan kurang menggambarkan lakon ―hidup damai‖.Sebaliknya, realitas empiris 
justru melakonkan kehidupan inteloleransi/diskriminatif, semangat sectarian, etno-chauvinisme, promodial, 
dan lain-lain. Indonesia sebagai Negara yang mengembangkan demokrasi, termasuk Pontianak di 
dalamnya, yang jumlah ummat Islamnya dominan, diharapkan dapat menunjukan sikap demokratis, 
yang menyukai sikap saling menghargai. Hal ini sejalan dengan dasar terbentuknyasejadah fajar, yaitu 
menghormati kebiasaan masjid menjalankan ibadahnya.  

Sudah saatnya mengakhiri saling mengancam dan menuduh satu dengan lainnya. Saling 
mengancam hanyalah memperkeruh masa depan perdamaian umat manusia. Padahal peradaban bumi 
saat ini sudah jenuh dengan keserakahan umat manusia yang rakus dengan nafsu kuasanya yang despotik. 
Manusia terlalu bernafsu dengan kepentingannya sendiri, melalaikan kemanfaatan publik. Padahal, nafsu 
dengan kepentingan sendiri sejatinya awal runtuhnya jati diri manusia. Sebaliknya, membela 
kemanfaatan publik justru menjadikan diri makin mulia sekaligus menjadi starting point membangun 
spirit damai adalah membangun kembali komitmen perdamaian global antarperadaban. Komitmen 
menjembatani dialog antar peradaban menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang sangat 
strategis sebagai mediator dialog, karena organisasi keislaman di Indonesia seperti Muhammadiyahdan 
NU selalu tampil dengan komitmen moderatisme global yang mengutamakan sikap moderat, 
keseimbangan, toleransi, dinamis, dan kemaslahatan bagi segenap warga. Sikap-sikap inilah yang harus 
dijadikan modal sosial (social capital) gerakan moderatisme global dalam menggalang perdamaian. 

Kehadiran intelektual, tokoh politik, dan agamawan lintas negara pasti akan mendapatkan 
masukan berharga dalam merumuskan perdamaian global yang sesuai dengan kemaslahatan seluruh 
masyarakat dunia. Dengan Perintah shalat berjemaah semoga konflik berdarah dalam skala global segera 
mereda dan selesai, dan dunia akan menemukan fotmat strategisnya yang penuh kedamaian, keadilan, 
dan kemanusiaan.Umat Islam Indonesia sudah saatnya menjadi pelopor perdamaian global, sehingga 
Indonesia semakin berperan dalam menciptakan tata peradaban yang damai. 
 
HIDUP DAMAI TANPA KONFLIK 

Hidup damai tanpa konflik merupakan kesejatian asa kehidupan kita semua. Hampir tak ada 
masyarakat yang mengaku bahagia hidup dalam konflik berkepanjangan. Justru yang dominan adalah 
keluhan masyarakat ketika 10 tahun lalu Kalbar dalam konflik antara warga dengan warga. Konflik ini 
berakibat pada pemberangusan hampir seluruh tatanan kehidupan, dimana martabat hilang dan 
ekonomi terpuruk.Sekarang, setelah sepuluh tahun Kalbar mencapai damai, semua kita mungkin telah 
merasakan kemajuan diantaranya: masyarakat bebas mengembangkan perekonomian, mencari rezeki, 
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lebih nyaman beribadah dan pemerintahan lebih demokratis. Masyarakat bebas menyampaikan 
pendapat dan kritik,termasuk menyatakan suka atau tidak suka terhadap apa yang dikerjakan 
pemerintah. 

Dalam pandangan spritualitas, hidup damai merupakan rahmat Allah SWT yang tak boleh henti-
hentinya kita syukuri. Demikian yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung di Madrasah Sejadah 
Fajar Kota Pontianak, Setiap setelah shalat mereka melakukan tanggukan. Untuk membersihkan harta 
dan kedamaian. Tak mungkin damai kita capai jika Allah SWT tak menghendakinya. Damai harus kita 
syukuri dengan cara meningkatkan ketaatan kepada-Nya, mengamalkan syariat-Nya dan berupaya 
maksimal mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Merka meyakinai bahwa Etos kerja yang harus 
dilakukan adalah jujur seperti termaktub dalam al-Quran surah Al Imran ayat 17. 

Ketika kita tidak mementingkan nilai damai maka kita akan merasakan akibatnya dalam waktu 
singkat, sebab hasil itu sering ditafsirkan dalam perspektif masing-masing. Terpenting adalah, 
bagaimana kondisi damai ini dapat kita maksimalkan untuk mengimplementasikan mimpi dan idealisme 
masyarakat yang sering mengemuka pada masa konflik dulu.Diantara idealisme itu: Kalimantan Barat 
haruslah menjadi wilayah yang adil dan sejahtera. Masyarakat Kalimantan Barat mendambakan status 
sosial ekonomi yang lebih baik dan dapat mengamalkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupuan. 
Kalbar haruslah sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dahulu maju dan berkembang. 

Karena itu masyarakat Kalbar berharap banyak pada pemimpin yang telah mereka beri amanah, 
menjadi imam dalam perjuangan mencapai kualitas hidup yang lebih baik, adil, sejahtera dan bahagia. 
Salah satu bentuk konkretnya, masyarakat mendambakan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) yang lebih baik.Sudah seharusnya damai diisi dengan program menyekolahkan anak-anak yatim 
dan miskin hingga S3 di pelosok Tiro, Nisam, Meureu dan pedalaman Kalbar lainnya. Kalbar yang 
damai, demokratis dan islami hanya dapat dicapai dengan kualitas SDM yang baik. Keadilan dan 
kesejahteraan pun kita capai dengan kepemimpinan yang berkualitas.Kerukunan umat beragama adalah 
hubungan sesama umat beragama yang dilandasai dengan toleransi, saling pengertian, saling 
menghormati, dan saling menghargai dalam kesetiaan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama 
dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 

Sebagaimana warga Negara yang baik adalah warga yang menginginkan kedamaian dalam hidup. 
Untuk itu setiap warga Negara harus mematuhi peraturan dalam ajaran agama. Hal ini dilakukan oleh 
madrasah Sejadah Fajar demi untuk memperbaiki keadaan. Perbaikan ini adalah merupakan energy 
positif, yaitu memperbaiki kondisi pikiran, emosi dan perilaku. Sesuai dengan pendapat David 
Freinstein mengatakan ―energy psychology applies prinspiles and techniques for working.‖ 

Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan 
beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama, dibidang pelayanan, pengaturuan, dan 
pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan 
pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. 
Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik ditingkat daerah, provinsi, maupun Negara pusat 
merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintahlainnya. Lingkup ketentraman 
dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi 
kegiatan instansi vertical, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling 
menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan/merekomendasikan 
berdirinya rumah ibadah. 

Sesuai dengan tingkatannya Forom Kerukunan umat Berama dibentuk di provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Dengan hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan 
pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, manampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi 
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lebih nyaman beribadah dan pemerintahan lebih demokratis. Masyarakat bebas menyampaikan 
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Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai 
bahan kebijakan. 

Kerukunan antar umat, beragama dapat diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain sebagai 
berikut 
a. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antara umat beragama 
b. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu 
c. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya 
d. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau pemerintah. 

 
Dengan demikian akan dapat tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, 

ketentraman dan kenyamanan dilingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat 
beragama dalam Islam yakni ukhwah Islamiyah. Ukhwah Islamiyah berasal dari kata dasar‖ ukhu‖ yang 
berarti saudara, teman, sahabat. Kata ―Ukhuwah‖ sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian atau 
menjadi kata benda abstrak artinya persaudaraan, persahabatan dan dapat pula berarti pergaulan. 
Sedangkan Islamiyah berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau member sifat Ukhuwah, 
sehingga jika dipadukan antara ukhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan Islam atau pergaulan 
menurut Islam. 

Dapat dikatakan bahwa pengertian Ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan 
antara orang-orang Islam sebagai suatu persaudaraan, dimana antara yang satu dengan yang lain seakan 
akan berada dalam suatu ikatan. Ada hadis yang mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara 
sesama Islam dam menjamin Ukhuwah Islamiyah yang berarti bahwa antara umat Islam itu laksana 
suatu tubuh, apabila sakit salah satu anggota badan akan merasakan sakitnya. Dikatakan juga bahwa 
umat Muslim itu bagaikan suatu bangunan yang saling menunjang satu sama lain. 

Pelaksanaan Ukhuwah Islamiyah menjadi actual, bila dihubungkan dengan masalah solidaritas 
sosial. Bagi umat Islam Ukuwah Islamiyah adalah suatu yang masyru‘ artinya diperintahkan oleh agama. 
Kata persatuan, kesatuan, dan solidaritas akan terasa lebih tinggi bobotnya bila disebut dengan 
Ukhuwah. Apabila kata Ukhuwah dirangkaikan dengan kata Islamiyah,suatu bentuk dasar yakni 
persaudaraan Islam merupakan potensi yang objektif. Ibadah sepert i zakat, sedekah, infak dan lain-lain 
mempunyai hubungan konseptual dengan citra ukhuwah Islamiyah. 

Ukhuwah Islamiyah itu sendiri bukanlah tujuan. Ukhuwah Islamiyah adalah kesatuan yang 
menjelmakan kerukunan hidup umat dan bangsa, juga untuk kemajuan agama, Negara dan kemanusian. 
Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surah al-Imran ayat 103 dan 105. 

 
TOLERANSI DALAM MUATAN MADRASAH SEJADAH FAJAR 

Toleransi berasal dari kata ‗tolerare‘ yang berasal daru bahasa Latin berati sabar, membiarkan 
sesuatu. Pengertian tolerasi secara luas adalah sesuatu sikap atau prilaku manusia yang tidak 
menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang 
lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam kontek sosial budaya dan agama yang berarti 
sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda 
atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama 
dimana penganut agama mayoritas dalam satu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama 
lainnya. Istilah toleransi jugan digunakan dengan menggunakan definisi ―kelompok‖ yang lebih luas, 
misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Islam tidak terikat dengan warna kulit dan ras. Oleh 
karena Indonesia sebagai penganut agama Islam terbesar di dunia, mengadopsi warna kulit dengan 
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warna buah-buahan. Sosok dan karakter Islam adalah manusia yang mengendalikan emosi yang stabil, 
tenang, teduh dan tidak gelisah. 

Dalam alqur‘an Allah telah menerangkan tentang sikap kita apabila terjadi perbedaan pendapat, 
sebagaimana tertuang dalam surah Yunus ayat 40-41: Dan diantara mereka ada orang-orang yang 
beriman kepada al-Qur‘an dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhan 
lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.Jika mereka mendustakan kamu. Maka 
ketahuilah. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku 
kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Muhammad SAW diutus kepada kaumnya dengan membawa al-Qur‘an sebagai petunjuk. Untuk itu 

ada kaumnya (Quraisy) yang beriman dan ada juga yang tidak beriman. 
2. Allah SWT mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yakni kaum musyrik serta 

berbuat zalim dan aniaya. 
3. Mereka diminta pertanggung jawaban atas apa yang dikerjakannya. 

 
Orang beriman dalam pandangan Islam adalah orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan 

sesama manusia. Mencintai sesama; saudara dan tetangga serta orang lain yang ada sekitar kita. Cinta 
merupakan energy yang luar biasa. Cinta menimbulkan motivasi positif. Menghindari diri dari sikap 
yang menyakiti, menghina atau melakukan kekerasan kepada sesama. Kita berusaha menerima 
perbedaan dan menyelesaikan perbedaan dan pertentangan dengan adil dan mengembalikan kepada 
Allah SWT (sesuai ALqur‘an) dan Rasul SAW (sunnah) demi mendapatkan kedamaian dan 
ketentraman. Indikator ketentraman adalah tercermin dalam prilaku dengan selalu melakukan inovasi 
dan meningkat kualitas, dalam mencapai prestasi.  

Dalam hukum positif Indonesia ada produk hukum yang melarang tindak kekerasan termasuk 
tindak kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga seperti UU No 23 Tahun 2002 dan UU No23 
Tahun 2004. Hal ini sejalan dengan konsepsi Islam yang secara tegas mengharuskan ummat Islam untuk 
menghindari diri dari prilaku tindak kekerasan, sebagaimana terungkap dalam al-Quran suran Al Maidah 
ayat 32. 

Islam belum menjadi nafas dan ruh dalam melaksanakan aktivitas masyarakat Indonesia terutama 
yang beretnis Melayu. Tidak seperti di Malaysia. Dengan dukungan perlembagaan Malaysia, etnis 
Melayu menjalankan aktivitas dengan didasari prinsip-perinsip Islam,terutama dalam pelaksanaan 
pengembangan sumbur daya manusia. Nilai-nilai dan sikap masyarakat bahkan menjadi dasar 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang dikembangkan di Malaysia adalah nilai yang diadopsidari nilai-
nilai Islam.(Ismail Suhardi Wekke, Politik, Agama dan Negara: Pemerintahan Islam di Malaysia: 303). 

Sebab menurut Wan Zahidi dalam Malaysia Daulah Islamiyah, yang ada di dunia ini adalah 
katagori Negara yang Islam dan Negara yang kafir. Untuk itu memasukan Malaysia kedalam katagori 
nengara kafir, mungkin saja tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, dengan keadaan yang selemah 
apapun, tetap saja dimasukan dalam katagori Negara Islam. Hazanah Indonesia sistem perpolitikan 
Islam masih debatebel. Harun Nasution mengungkapkan bahwa al-Quran tidak menyebutkan secara 
tegas system pemerintahan atau system politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sebagainya. Al 
Qur‘an hanya menyebutkan prinsip-prinsip pemerintahan. Lebih jauh hanya menjelaskan dinamika 
masyarakat hanya memerlukan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan bukan sistem. Prinsip-prinsip inilah 
yang dijadikan pegangan atau pedoman bagi perkembangan suatu masyarakat sesuai dengan tuntunan 
dan tantangan perkembangan zaman. 
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Masjid sebagai simbul kehidupan, aktivitas masyarakat sekitar, saling menginspirasi dan saling 
mendinamisasi kehidupan. Islam di Negara dan masjid selain Indonesia dan dibelahan dunia adalah 
diterapkan dalam simbul. Di Indonesia adalah diterapkan dalam tataran implementasi. Ajaran Islam 
yang diterapkan adalah ajaran tentang keadilan dan kedamaian serta mensejahterakan. Oleh karena itu 
warna warni Islam adalah disesuaikan dengan kondisi georafis atau budaya masyarakat. Ke unikan dan 
keuniversalan Islam adalah ajaran yang sesuai dengan tempat dan zaman. Islam sangat kental dengan 
system demokrasi yang mengajarkan tidak adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Masjid 
sebagai simbul persamaan dan kesetaraan, persamaan, perbedaan yang ada di masyarakat diiliminir di 
masjid. Semua manusia dan jemaah diperlakukan sama. Salahalnya dengan keadaan di sekitar, semua 
manusia perlu saling kerjasama dan saling menghormati. Walaupun tetap memperhatikan keunikan dan 
kekhasan dan keunggulan daerah-daerah tertentu. Keunggulan daerah dijadikan ‗local genius‘ dan 
perlunya kebijakan ‖wisdom‖.Di Masjid langkah-langkah strategis dibangun Perbedaan harus dihormati, 
keberagaman agama di Indonesia adalah seperti Kakak kandung dan adik kandung dalam berbangsa dan 
bernegara. Dalam Islam, masjid menjadi pusat pengajaran yang sesuai dengan prinsip-perinsip 
demokrasi seperti pluralitas, humanitas, musyawarah dan iktikat baik antar sesama dan kesepakatan 
bersama. 

Pokok kebajikan diterapkan dalam masjid, dalam konsep humanitas memiliki makana bahwa 
semua manusia dikaruniai oleh Tuhan berbagai disposisi atau kemampuan dasar untuk mendukung misi 
yang diembannya. Disposisi tersebut adalah kemampuan untuk berpikir, merasakan, berkemauan dan 
berkarya. Sebagai akibat dari kemampuan tersebut manusia mengalami perkembangan dan kemajuan 
dalam hidupnya. Dalam kemampuan tersebut manusia menghasilkan karya-karya baik yang bersifat 
Nampak(tangible) maupun tidak tampak(intangible) terakumuasi dalam kehidupannya, dipelihara dan 
dijadikan kiblat dan acuan bagi hidupnya sehingg berkembanglah budaya dan peradaban. Pemerintah 
dan rakyat diibaratkan sebagai imam dan makmum Disebabkan oleh pengalaman sejarah hidup berbeda 
yang dialami oleh masing-masing komunitas atau kelompok masyarakat, maka setiap kelompok 
masyarakat memiliki budaya dan peradabannya sendiri-sendiri. Dalam sejarah Islam hal yang pertama di 
bangun oleh kejayaan Islam adalah Masjid.Demikiannya juga dengan bangsa Indonesia. Sebagai 
Manusia atau suatu komunitas wajib menghormati kodrat, harkat dan martabat manusia yang 
manifestasinya berupa keaneka at dilihat dari segi jasmani dan mentalnya, sehingga setiap manusia 
memiliki kepribadian yang beragam yang membentuk jatidiri manusia sebagai individu. Namun dalam 
keaneka ragaman terdapat hal-hal yang disepakati bersama, menjadi pengikat kehidupan bersama. 
Terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip sama yang merupakan watak bersama (common denominator)antar 
berbagai kominitas. Sifat pluralistic manusia dihormati dan didudukan dengan sepantasnya, harus 
dibingkai dalam kebersamaan dan kesatuan. 

Untuk semuanya yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah pertama kekuatan dan pertahanan 
harus dikuasai oleh orang-orang Islam beserta dengan perangkat pemerintahan. Menjadi kewajiban 
umat Islam untuk mempertahankan keberadaan Negara. Kedua perhatian Indonesia harus mengarah 
kepada kondisi global, dimana kepemimpinan umat Islam mulai menurun. Indonesia harus kembali 
kepada hittah perjuangan dan keberadaan Negara Indonesia yakni kepada pancasila sebagai alat 
pemersatu. Tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Nasir dalam Agama dan Negara memadukan Islam 
dan Pancasila, tidak dipertentangkan tetapi dipadukan sebagai pandangan hidup yang memandu 
manusia tidak saja dalam zaman, kekal sepanjang masa. Manusia yang menjadi pemipin adalah orang 
yang taat beragama, cerdas dan humanitas. Ketiga rilegius, sesuai dengan sejarah penggas Pancasila oleh 
orang pentama dan pemuka Indonesia Ir. Soekarno, mengatakan bahwa pancasila sebagai dasar Negara 
kesatuan RI, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila , yaitu Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusian 
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yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indoensia. Bagi founding fathes pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur. 

Dalam konsep relegius bahwa eksistensi agama dan kepercayaan tehadap Tuhan yang Maha Esa 
selain merupakan hakekat dari segala agama dan kepercayaan di Indonesia tetapi juga harus dikemas 
dalam hubungan antar manusia dalam hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang. Eksistensi manusia di 
dunia adalah untuk dapat memberikan pelayanan pada pihak lain. Manusia sebagai mahluk yang 
mengemban amanah untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan memegang suatu prinsip ―memayu 
hayuning bawono‖ dan sepi ing pamrih, rame ing gawe; jer basuki mowo beyo‖ bahwa dalam mengusahakan 
terwujudnya kehidupan yang sejahtera, terciptanya keharmonisan segala ciptaan Tuhan. Manusia harus 
menyisihkan kepentingan pribadi dan golongan, serta rela berkorban demi terwujudnya kondisi yang 
diharapkan tersebut. Dalam hubungan dengan sesama diharapkan manusia mampu untuk 
mengendalikan diri, tidak merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, paling kuasa, saling 
mengabaikan dan memandang remeh atau  

Prinsip Pancasila yang tidak bertentangan bahkan saling mendukung ajaran agama terutama Islam 
adalah:  
1. Pengakuan adanaya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2. Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaan nya 
3. Tidak memaksakan suatu agama atau keparcayaan kepada pihak lain 
4. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing  
5. Saling menghargai terhadap keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing. 
6. Saling menghargai terhadap keyakinan agama dan kepercayaan dan dianut oleh pihak lain.  
7. Bebas beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan 

beribadat bagi pemeluk keyakinan lain 
8. Dalam melaksanakan peribadatan tiding mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. 

 
POLA PEMBELAJARAN AL-QURAN DI SEJADAH FAJAR 

Persoalan secara nasional masalah rendahnya kualitas pendidikan kita, karena masih adanya 
persoalan seperti gamabaran kebobrokan moral dan prilaku memalukan memilukan seperti tawuran dan 
penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, melakukan aborsi karena kesalahan dan kekeliruan 
dalam memahami makna pendidikan. Dan masih kita temui sulitnnya anak untuk berpristasi secara 
optimal melainkan kita menemukan anak-anak berprestasi asal-asalan, sehingga berprilaku bolos belajar 
dan malas untuk belajar secara tuntas. Hasil perolehan belajar kurang dirasakan manfaatnya. 

Belajar di madrasah Sejadah Fajar sesungguhnya adalah belajar yang ideal. Belajar sepanjang hayat 
dan belajar bermakna. Bayu Kurniawan mengatakan bahwa belajar sepanjang hayat adalah belajar tidak 
hanya berlangsung dilembaga-lembaga pendidikan formal seseorang masih dapat memperoleh 
sepanjang hayat dan berkesiambungan (continuing learning) dengan terus menerus belajar, terutama pada 
usia lanjut supaya tidak ketinggalan zaman 

Sejadah Fajar adalah madrasah yang ideal dengan hasil cepat, tepat, dan tuntas. Sarat dengan 
suasana penghargaan, kasih sayang, toleransi dan kerjasama. Sekolah yang ramah lingkungan karena 
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terinternalisasi nilai-nilai melayani munrid/jemaah. Melayani berarti mengganti peran orang tua. Dalam 
belajar murid/jemaah tidak kehilangan jatidiri, bertanggung jawab dan mampu mengatasi persoalan. 

Pola dan penerapan pendidikan di Madrasah Sejadah Fajar, guru adalah sebagai instuktur dalam 
menjalankan tugas sebagai pendidik siswa dan atau jemaah yaitu peran mendidik siswa/jemaah yang 
tidak hanya dalam wilayah kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik, yaitu sikap saling menghargai, 
toleransi, terbuka dalam berfikir, membangun kepercayaan, dan interdependensi (saling membutuhkan). 
Selanjutnya pendidikan multikultural dan multi jemaaah berdasarkan kesatuan, ada tiga pola yaitu: 
kegiatan kurikuler, intrakurikuler, kegiatan extrakurikuler, dan metode pembelajaran sehingga 
siswa/jemaah yang berbeda latar belakang dapat terakomodasi semua dengan tiga pola itu tadi.  

Pola pembelajaran adalah menjelaskan isi ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur‘an adalah 
berkemajuan dan membimbing umat yang bermartabat yaitu berideologi pembebasan, pemberdayaan, 
pecerahan dengan mencerminkan perbuatan baik, adil, damai dan makmur, dalam kehidupan sosial 
politik, sosial ekonomi dan sesial budaya.  
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 (بانتشاسيال)المبادئ الخمسة جذور ميثاق المدينة في 

 48بإندونيسيا" رحمة للعالمين "إلى اإلسالم  الدعوةمستقبلو

 :الكاتب

 هرجاني حفني

 
 ملخص البحث

ويكون هذا الميثاق إلى اآلن منارا يهتدي به .يعتبر ميثاق المدينة من الميثاق النموذجي ال يعدله أي ميثاق في العالم في زمانه 
 . كثير من الميثاق في العالم لتنظيم العالقة بين كافة الشعب الذين يعيشون في دولة واحدة مع تنوع الشعوب والقبائل واألديان

الحرية ،  - 4المساواة ، -  3،  الوحدةالمعية و -2األمة ، - 1:  ، وهي  عة مبادئ أساسيةبلىس الميثاق اويمكن تصنيف مواد
 . العدالة  -7الشورى ،  - 6التسامح ،   - 5

وما أرسلناك إال رحمة " وميثاق المدينة من أقوى األدلة على نجاح النبي صلى اهلل عليه وسلم في تحقيق رؤية رسالته الدعوية 
ويرى الباحث .  هذا الميثاق لوجود بعض التشابه في تنوع الشعوب والقبائل واألديان عنوال تستغني دولة إندونيسيا  ".للعلمين 

أن لجنة إعداد اإلستقالل اإلندونيسي عند صياغة البمادئ الخمسة ودستور الدولة ما تغافلت عن هذا الميثاق بل استسقت تلك 
بهذا الميثاق ، وال يستحيل أن يعود هذا النجاح " رحمة للعالمين "فقد نجح النبي صلى اهلل عليه وسلم في تحقيق . المبادئ منها

 .  في البلد الذي يأخذ بأسبابه 

 

 المقدمة

الدينية واالجتماعية والسياسية : كان القرن السادس يعترب من أسوإ القرون اليت مرت يف التاريخ البشري يف رتيع نواحيها  
انتشرت عبادة األصنام وأكل اظتيتة وشرب اطتمر والظلم واضتروب والربا ووأد البنات واطتالعة .واالقتصادية واضتكم والعسكرية واإلعالمية 

.   وإن ظهور ىذا الدين يعترب منقذا عتذا الوضع السيئ ومنَتا عتذا العامل اظتظلم. وغَت ذلك من الظلمات 

 13وبعد مضي . بدأ النيب صلى اهلل عليو وسلم دعوتو بأقرب وأحب الناس إليو مث إىل عشَتتو األقربُت مث إىل قومو من قريش
وبعد تعيينو رئيسا للدولة نظم النيب صلى . سنة من دعوتو مبكة ىاجر النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل اظتدينة ، وعُت رئيسا عقب غتيئو إليها 

اهلل عليو وسلم الدولة بثالثة أمور أساسية حتتاجها الدولة اصتديدة وىي بناء اظتسجد واظتؤاخاة وتنظيم العالقة بُت فئات اجملتمع اليت تعيش 
.      معا باظتدينة 

                                                           
48 Disampaikan dalam Seminar Internasional ―Peran Institusi Pendidikan Islam dalam Mempromosikan Spirit 

Perdamaian‖, Pontianak, 20 Juli 2016. 
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إن الدولة اإلسالمية اليت رأسها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو يف اظتدينة عتي دولة فتوذجية يف التحام الدين والدولة 
فهذه الدولة بدأت بتكوين أفراد صاضتُت ، فأسرة مسلمة صاضتة ،مث اجملتمع اإلسالمي الذي يعرف كل . ويف االحًتام باضتقوق اإلنسانية

واحد من أفراده حقوقهم وواجباهتم اظتنوطة هبم، والذي يطبق شريعة اإلسالم يف كافة صورىا، مث تنظيم العالقة مع كافة الشعوب ومع 
فتحسن وضع اظتدينة بعد أن كانت يف ظلمات إىل ظهور اإلنتان والسالم والعدل واألمن والنور إىل أن استحق أن . اختالف األديان

.  تسمى اظتدينة اظتنورة 

اختالف القبائل اظتوجودة فيها ووجود ونظرا إىل وجود بعض التشابو بُت واقع اظتدينة ودولة إندونيسيا من حيث تعدد األديان و
ال نتكن أن يغفلوا عن ميثاق اظتدينة عند صياغة وتعيُت ميثاق - يف نظري  –فإن  مؤسسي الدولة نسبة ال بأس هبا من غَت اظتسلمُت ، 

ىذا البحث لتاول أن يبحث عن جذور فكرة اظتبادئ اطتمسة و مدى تطابق اظتبادئ . الدولة ، فاتفقوا على ستسة مبادئ أساسية 
واستخدم الباحث نظرية سنة اهلل يف الدعوة . اطتمسة مبيثاق اظتدينة وإمكانية ؾتاح الدولة يف التعامل مع اختالف اصتهات اليت تعيش فيها

 .لتحليل ىذه اإلمكانية 

 

 هاواقع المدينة قبل الهجرة وبعد

وسكن . انقسم اجملتمع اظتدين عند قدوم النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل اظتدينة بشكل رئيسي إىل ثالثة أقسام وىي األوس واطتزرج واليهود 
. اظتدينة كذلك البدو الذين أتوا اظتدينة حسب حاجتهم ألغراض اجتماعية أو جتارية 

بدأ تارمتهم يف اظتدينة بعد . بنو قينقاع ونبو النضَت وبنو قريظة : ىم يتكونون من ثالث قبائل ىي. فاليهود ىم أقدم من استوطن اظتدينة 
خروجهم من بالد الشام بسبب االضطهاد الروماين ، فبحثوا عن أرض مناسبة فوجدوا اظتدينة أرضا مناسبة لالستقرار فاستقروا فيها 

فسكن بنو قينقاع داخل اظتدينة وبنو النضَت سكنوا واديا خارج . واستطاعوا تأسيس اجملتمع من الناحية الفكرية واالقتصادية واالجتماعية 
.  أما بنو قريظة فكانوا يسكنون جنوب اظتدينة .  اظتدينة

فاختار األوس شرق وجنوب اظتدنية .أما األوس واطتزرج فكان أصوعتما ترجع إىل قبائل األزد اليت ىاجرت من اليمن بعد خراب سد مأرب 
. لإلقامة وفضل اطتزرج اإلقامة يف وسط اظتدينة

ولليهود دور .  كانوا من أصل واحد فإن العداوة فيما بينهم شديدة إىل أن جاء اإلسالم وجاء نيب اإلسالم إليها األوس واطتزرج   مع أن
الذي انتصر فيو األوس على اطتزرج وقتل فيو زعماء الفريقُت ؽتن طبعوا " يوم بعاث"وكان آخر تلك اضتروب . كبَت يف إبقاء ىذه العداوة 

. وىذا اصتيل ىم الذين أعدىم اهلل لتلقي دعوة الرسول صلى اهلل عليو وسلم . وقام مقامهم جيل جديد . على معاين الكرب واالستعالء 

فقد قسم القرآن اجملتمع اظتدين إىل مؤمن وكافر ومنافق . وبعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم تغَتت خريطة اظتدينة حسب تقسيم القرآن 
.   أما الكفار ىم رتاعة يريدون أن يسكنوا مع اظتسلمُت يف اظتدينة ومل  يعتنقوا دين اإلسالم . وتكون اظتؤمنون من اظتهاجرين واألنصار . 
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واستخدم الباحث نظرية سنة اهلل يف الدعوة . اطتمسة مبيثاق اظتدينة وإمكانية ؾتاح الدولة يف التعامل مع اختالف اصتهات اليت تعيش فيها

 .لتحليل ىذه اإلمكانية 

 

 هاواقع المدينة قبل الهجرة وبعد

وسكن . انقسم اجملتمع اظتدين عند قدوم النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل اظتدينة بشكل رئيسي إىل ثالثة أقسام وىي األوس واطتزرج واليهود 
. اظتدينة كذلك البدو الذين أتوا اظتدينة حسب حاجتهم ألغراض اجتماعية أو جتارية 

بدأ تارمتهم يف اظتدينة بعد . بنو قينقاع ونبو النضَت وبنو قريظة : ىم يتكونون من ثالث قبائل ىي. فاليهود ىم أقدم من استوطن اظتدينة 
خروجهم من بالد الشام بسبب االضطهاد الروماين ، فبحثوا عن أرض مناسبة فوجدوا اظتدينة أرضا مناسبة لالستقرار فاستقروا فيها 

فسكن بنو قينقاع داخل اظتدينة وبنو النضَت سكنوا واديا خارج . واستطاعوا تأسيس اجملتمع من الناحية الفكرية واالقتصادية واالجتماعية 
.  أما بنو قريظة فكانوا يسكنون جنوب اظتدينة .  اظتدينة

فاختار األوس شرق وجنوب اظتدنية .أما األوس واطتزرج فكان أصوعتما ترجع إىل قبائل األزد اليت ىاجرت من اليمن بعد خراب سد مأرب 
. لإلقامة وفضل اطتزرج اإلقامة يف وسط اظتدينة

ولليهود دور .  كانوا من أصل واحد فإن العداوة فيما بينهم شديدة إىل أن جاء اإلسالم وجاء نيب اإلسالم إليها األوس واطتزرج   مع أن
الذي انتصر فيو األوس على اطتزرج وقتل فيو زعماء الفريقُت ؽتن طبعوا " يوم بعاث"وكان آخر تلك اضتروب . كبَت يف إبقاء ىذه العداوة 

. وىذا اصتيل ىم الذين أعدىم اهلل لتلقي دعوة الرسول صلى اهلل عليو وسلم . وقام مقامهم جيل جديد . على معاين الكرب واالستعالء 

فقد قسم القرآن اجملتمع اظتدين إىل مؤمن وكافر ومنافق . وبعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم تغَتت خريطة اظتدينة حسب تقسيم القرآن 
.   أما الكفار ىم رتاعة يريدون أن يسكنوا مع اظتسلمُت يف اظتدينة ومل  يعتنقوا دين اإلسالم . وتكون اظتؤمنون من اظتهاجرين واألنصار . 

 

International Seminar FTIK IAIN Pontianak, 2016 | 73  

ىناك قبيلتان كبَتتان تشاجرتا بل تقاتلتا من . فقد وعى النيب صلى اهلل عليو وسلم دتام الوعي أن أمامو واقع قد يؤدي إىل اطتالف والفرقة 
زمان بعيد أوس واطتزوج ، وىناك يهود بدينهم ، ويف أوساط اظتسلمُت ىناك مهاجرون كسكان جدد وأنصار كاظتواطنُت الذين ىم من 

وعتذا سعى النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل البحث عن اضتل ، فوضع . تلك العناصر كلها قد تؤدي إىل خطر عظيم للدولة . أصل اظتدينة 
 49.وىذا اظتيثاق يتكون من سبع وأربعُت مادة . النيب صلى اهلل عليو وسلم ميثاق اظتدينة أو صحيفة اظتدينة

 

 

تحليل محتوى ميثاق المدينة   

تعدد القبائل واألديان الذي واجهو النيب صلى اهلل عليو كتعلو يفكر يف أن يكتب كتابا يربط رتيع الفئات للحفاظ على أمن 
فنادى النيب صلى اهلل عليو وسلم رتيع الفئات إىل نقاط االتفاق فاختذ ميثاقا عتذا وشتي فيما . الدولة والتغلب على األحداث إذا حدثت 

مدى دقة النيب يف وظهر جليا . ىذا اظتيثاق لدليل قوي على عبقرية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم . بعد مبيثاق اظتدينة أو صحيفة اظتدينة 
.   يف ميثاق اظتدينة حىت يقتنع رتيع الفئات باظتبادئ اظتوجودة و أن يوقعوىا ويطبقوىا يف حيز العملواد اظتتفق عليهااملاختيار 

َِن الرَّلِحيمِ  ِم اللَّلِو الرَّلزتْس الذي من أجلو أرسل وبدء الشيئ بالبسملة يف الوثيقة يعٍت إظهار اطتصيصة من خصائص اإلسالم  . بدأ اظتيثاق ببسْس
ٍد النَّليبِّ : "مث ذكرت الوثيقة أطراف اظتتعاقدين بنصها . الرسول ِلِمَُت ِمنْس - َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلمَ -َىَذا ِكَتاٌب ِمنْس ػُتَمَّل ِمِنَُت َوالْسُمسْس َ الْسُمؤْس بَ ُتْس

، َوَجاَىَد َمَعُهمْس  ، فَ َلِحَق هِبِمْس بإثبات رئاسة ونبوة ػتمد صلى اهلل عليو وسلم واالعًتاف هبما وىذا النص يشَت ." قُ َريْسٍش َويَ ثْسِرَب، َوَمنْس تَِبَعُهمْس
 .الفئات اليت يسكنون اظتدينة من 

 ،  وإذا رجعنا إىل الوثيقة اليت رواىا ابن إسحاق فإهنا تشمل سبعة وأربعُت مادة ، ونتكن تصنيف ىذه اظتواد كلها إىل سبعة مبادئ أساسية
- 7مبدأ الشورى ، - 6مبدأ التسامح ،  - 5مبدأ اضترية ، - 4مبدأ اظتساواة ، - 3،  الوحدةاظتعية ومبدأ -2مبدأ األمة ، - 1: وىي 

 .مبدأ العدالة 

: وبيان ذلك فيما يلي 

 مبدأ األمة -1
ىذا اظتصطلح يعٍت اجملموعة اليت اعتنقت اإلسالم بدون . ىذا مصطلح جديد اخًتعو النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل يعرف من قبل شتيا

فنجح النيب صلى اهلل عليو وسلم توحيد ىذه القبائل حتت راية واحدة وىي . النظر عن الشعوب والقبائل ويربط اظتؤمنُت يف صف واحد
بل أبقى النيب صلى اهلل عليو وسلم العادات والتقاليد اضتسنة اظتوجودة يف كل . األمة مع عدم ػتو اطتصائص اظتوجودة يف كل شعب وقبيلة 

 فعندما حدث التشامت بُت مهاجري وأنصاري و كانا يستنصران يف . وحاول أن يدفن كل فرصة تدعو إىل العنصرية . قبيلة واحًتمها 
نَا َمَع النَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم  َجاِبرٍ عن : أصليهما غضب النيب صلى اهلل عليو وسلم على اثنُت ؛ ويف اضتديث  َرِضَي اللَّلُو َعنْسُو يَ ُقوُل َغَزوْس

                                                           
  الذي تكلمت عنو يف ىذا البحث ىو من رواية ابن اسحق نص اظتيثاق  49
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َنْسَصارِيُّ َغَضًبا َشِديًدا َحىتَّل َتَداَعوْسا  َوَقدْس ثَاَب َمَعُو نَاٌس ِمنْس الْسُمَهاِجرِيَن َحىتَّل َكثُ ُروا وََكاَن ِمنْس الْسُمَهاِجرِيَن َرُجٌل َلعَّلاٌب َفَكَسَع أَنْسَصارِيًّا فَ َغِضَب األْس
َاِىِليَّلِة مُثَّل قَاَل َما  ِل اصتْس َوى أَىْس َنْسَصاِر َوقَاَل الْسُمَهاِجرِيُّ يَا لَلْسُمَهاِجرِيَن َفَخرََج النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم فَ َقاَل َما بَاُل َدعْس َنْسَصارِيُّ يَا َلْلْس َوقَاَل األْس

َنْسَصارِيَّل قَاَل فَ َقاَل النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َدُعوَىا فَِإن َّلَها َخِبيَثٌة َوقَاَل َعبْسُد اللَّلِو بْسُن ُأََبٍّ ابْسُن َسُلوَل أََقدْس  َعِة الْسُمَهاِجرِيِّ األْس ربَ ِبَكسْس َشأْسنُ ُهمْس َفُأخْس
َِبيَث ِلَعبْسِد اللَّلِو فَ َقاَل النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو  ُتُل يَا َرُسوَل اللَّلِو َىَذا اطتْس ََذلَّل فَ َقاَل ُعَمُر َأاَل نَ قْس َها األْس ََعزُّ ِمن ْس رَِجنَّل األْس َنا ِإىَل الْسَمِديَنِة لَُيخْس َنا لَِئنْس َرَجعْس َتَداَعوْسا َعَلي ْس

َحابَوُ  ُتُل َأصْس ُث النَّلاُس أَنَّلُو َكاَن يَ قْس   .50(َعَليْسِو َوَسلَّلَم اَل يَ َتَحدَّل
وىذه اظتادة دليل واضح .   وىو اليهود أمة مع اظتسلمُت يعيشون سويا يف اظتدينة25  وشتى النيب صلى اهلل عليو وسلم طرفا آخر يف اظتادة 

الدولة     يؤسس النيب صلى اهلل عليو وسلم ملأن ىي دليل بُت على و.على اعًتاف النيب صلى اهلل عليو بغَت اظتسلمُت واحًتامو إياىم 
 51.اطتاصة للمسلمُت دون غَتىم 

  والوحدة مبدأ اظتعية -2
أسس النيب صلى اهلل عليو وسلم دولة اظتدينة على أساس اظتعية ، وىو االعًتاف بكل فئة موجودة يف اظتدينة مع اعًتاف  حقوق وواجباهتم 

فنادى النيب صلى اهلل عليو وسلم هبذا اظتبدأ رتيع . مث بعد ذلك لتققون  معا كل مصلحة الدولة بدون النظر إىل القبائل واألديان. اطتاصة 
ِإنَّ يهوَد بَِني َعْوف ُأمٌَّة َمَع : األول : وىذا اظتبدأ يظهر جليا يف النصُت التاليُت . اظتواطنُت بأن يسهموا يف أمن الدولة وخلق السالم فيها 

، إالَّل َمنْس ظَلم وأمِث، فَِإنَّلُو اَل يُوتِغ  إالَّل نفَسو، وأىَل بَ يْسِتو اْلُمْ ِمِنينَ  ِ ِدينُ ُهمْس َمَوالِيِهمْس َوأَن ْسُفُسُهمْس ِلَمُتْس ، َولِلْسُمسْس ،  (25اظتادة  ) لِلْسيَ ُهوِد ِدينُ ُهمْس
  (.   38اظتادة ) َما َداُموا ػُتَاَرِبَُت َ ِإنَّ اْليَيُهوَد يَيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْ ِمِنينَ و: والثاين
 مبدأ اظتساواة -3

:  ما نصها 16وىذا اظتبدأ وجد كذلك يف اظتادة .  اظتذكورتُت يف ميثاق اظتدينة قتا أصالن كذلك ظتبدإ اظتساواة 38 واظتادة 25إن اظتادة 
َر َمظْسُلوِمَُت َواَل ُمتَ َناَصرِيَن َعَليْسِهمْس  َوَة، َغي ْس ُسْس َر َواألْس فقد عاش غتتمع اظتدينة كأسنان اظتشط، كلهم سواء يف . َوِإنَّلُو َمنْس تَِبَعَنا ِمنْس يَ ُهوَد فَِإنَّل َلُو النَّلصْس

واآلية القرآنية يف ىذا اجملال مطبق دتام التطبيق . تقدير أنو إنسان ؼتلوق مكرم، واظتقاس الوحيد يف التفضيل ىو التقوى اليت مقرىا القلب 
َقاُكمْس ِإنَّل اللَّلَو ): قال اهلل تعاىل . يف اظتدينة َرَمُكمْس ِعنْسَد اللَّلِو أَت ْس َناُكمْس ِمنْس ذََكٍر َوأُن ْسَثى َوَجَعلْسَناُكمْس ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّل َأكْس يَاأَي َُّها النَّلاُس ِإنَّلا َخَلقْس

عندما سب أبو ذر بالال لكون أمو أعجمية ، نبهو النيب صلى اهلل عليو وسلم وقال لو إن ىذه الفعلة من خصلة اصتاىلية   . 52(َعِليٌم َخِبَتٌ 
ُروِر بْسِن ُسَويْسٍد قَاَل َلِقيُت أَبَا َذرٍّ بِالرَّلبََذِة َوَعَليْسِو  ):ويف اضتديث .  َدِب َعنْس الْسَمعْس َحْس َبُة َعنْس َواِصٍل األْس ثَ َنا ُشعْس ثَ َنا ُسَليْسَماُن بْسُن َحرْسٍب قَاَل َحدَّل َحدَّل

ِو ِإنَّلَك  رْسَتُو بُِأمِّ ِو فَ َقاَل ِل النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم يَا أَبَا َذرٍّ أََعي َّل رْستُُو بُِأمِّ ُحلَّلٌة َوَعَلى ُغاَلِمِو ُحلَّلٌة َفَسأَلْسُتُو َعنْس َذِلَك فَ َقاَل ِإينِّ َسابَ بْسُت َرُجاًل فَ َعي َّل
ُو ؽتَّلا يَ لْسَبُس َواَل ُتَكلُِّفوُىمْس  ُو ؽتَّلا يَأْسُكُل َولْسيُ لْسِبسْس َواُنُكمْس َخَوُلُكمْس َجَعَلُهمْس اللَّلُو حَتْسَت أَيْسِديُكمْس َفَمنْس َكاَن َأُخوُه حَتْسَت يَِدِه فَ لْسُيطْسِعمْس ُرٌؤ ِفيَك َجاِىِليَّلٌة ِإخْس امْس

ُتُموُىمْس َفَأِعيُنوُىمْس  ويف اضتديث . وأعلن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه اظتساواة إىل رتيع أؿتاء العامل يف حجة الوداع  . 53(َما يَ غْسِلبُ ُهمْس فَِإنْس َكلَّلفْس
رِيِق فَ َقاَل يَا أَي َُّها النَّلاُس َأاَل ِإنَّل َربَّلُكمْس َواِحٌد َوِإنَّل  : ) َع ُخطْسَبَة َرُسوِل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم يف َوَسِط أَيَّلاِم التَّلشْس َثٍِت َمنْس شتَِ َرَة َحدَّل َعنْس َأَب َنضْس

َوى أَبَ لَّلغْسُت قَاُلوا بَ لَّلَغ  قْس ََر ِإالَّل بِالت َّل َوَد َعَلى َأزتْس َوَد َواَل َأسْس ََر َعَلى َأسْس َجِميٍّ َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرَبٍّ َواَل أِلَزتْس َل ِلَعَرَبٍّ َعَلى أَعْس أَبَاُكمْس َواِحٌد َأاَل اَل َفضْس
                                                           

 3257:  ، كتاب اظتناقب ، باب ما ينهى من دعوة اصتاىلية ، واضتديث رقم صحيح البخاري50
51 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet.2, h.95-96. 

 13: اضتجرات 52
 29:  ، كتاب اإلنتان ، باب اظتعاصي من أمر اصتاىلية وال يكفر صاحبها ، واضتديث رقم صحيح البخاري53
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َنْسَصارِيُّ َغَضًبا َشِديًدا َحىتَّل َتَداَعوْسا  َوَقدْس ثَاَب َمَعُو نَاٌس ِمنْس الْسُمَهاِجرِيَن َحىتَّل َكثُ ُروا وََكاَن ِمنْس الْسُمَهاِجرِيَن َرُجٌل َلعَّلاٌب َفَكَسَع أَنْسَصارِيًّا فَ َغِضَب األْس
َاِىِليَّلِة مُثَّل قَاَل َما  ِل اصتْس َوى أَىْس َنْسَصاِر َوقَاَل الْسُمَهاِجرِيُّ يَا لَلْسُمَهاِجرِيَن َفَخرََج النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم فَ َقاَل َما بَاُل َدعْس َنْسَصارِيُّ يَا َلْلْس َوقَاَل األْس

َنْسَصارِيَّل قَاَل فَ َقاَل النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َدُعوَىا فَِإن َّلَها َخِبيَثٌة َوقَاَل َعبْسُد اللَّلِو بْسُن ُأََبٍّ ابْسُن َسُلوَل أََقدْس  َعِة الْسُمَهاِجرِيِّ األْس ربَ ِبَكسْس َشأْسنُ ُهمْس َفُأخْس
َِبيَث ِلَعبْسِد اللَّلِو فَ َقاَل النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو  ُتُل يَا َرُسوَل اللَّلِو َىَذا اطتْس ََذلَّل فَ َقاَل ُعَمُر َأاَل نَ قْس َها األْس ََعزُّ ِمن ْس رَِجنَّل األْس َنا ِإىَل الْسَمِديَنِة لَُيخْس َنا لَِئنْس َرَجعْس َتَداَعوْسا َعَلي ْس

َحابَوُ  ُتُل َأصْس ُث النَّلاُس أَنَّلُو َكاَن يَ قْس   .50(َعَليْسِو َوَسلَّلَم اَل يَ َتَحدَّل
وىذه اظتادة دليل واضح .   وىو اليهود أمة مع اظتسلمُت يعيشون سويا يف اظتدينة25  وشتى النيب صلى اهلل عليو وسلم طرفا آخر يف اظتادة 

الدولة     يؤسس النيب صلى اهلل عليو وسلم ملأن ىي دليل بُت على و.على اعًتاف النيب صلى اهلل عليو بغَت اظتسلمُت واحًتامو إياىم 
 51.اطتاصة للمسلمُت دون غَتىم 

  والوحدة مبدأ اظتعية -2
أسس النيب صلى اهلل عليو وسلم دولة اظتدينة على أساس اظتعية ، وىو االعًتاف بكل فئة موجودة يف اظتدينة مع اعًتاف  حقوق وواجباهتم 

فنادى النيب صلى اهلل عليو وسلم هبذا اظتبدأ رتيع . مث بعد ذلك لتققون  معا كل مصلحة الدولة بدون النظر إىل القبائل واألديان. اطتاصة 
ِإنَّ يهوَد بَِني َعْوف ُأمٌَّة َمَع : األول : وىذا اظتبدأ يظهر جليا يف النصُت التاليُت . اظتواطنُت بأن يسهموا يف أمن الدولة وخلق السالم فيها 

، إالَّل َمنْس ظَلم وأمِث، فَِإنَّلُو اَل يُوتِغ  إالَّل نفَسو، وأىَل بَ يْسِتو اْلُمْ ِمِنينَ  ِ ِدينُ ُهمْس َمَوالِيِهمْس َوأَن ْسُفُسُهمْس ِلَمُتْس ، َولِلْسُمسْس ،  (25اظتادة  ) لِلْسيَ ُهوِد ِدينُ ُهمْس
  (.   38اظتادة ) َما َداُموا ػُتَاَرِبَُت َ ِإنَّ اْليَيُهوَد يَيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْ ِمِنينَ و: والثاين
 مبدأ اظتساواة -3

:  ما نصها 16وىذا اظتبدأ وجد كذلك يف اظتادة .  اظتذكورتُت يف ميثاق اظتدينة قتا أصالن كذلك ظتبدإ اظتساواة 38 واظتادة 25إن اظتادة 
َر َمظْسُلوِمَُت َواَل ُمتَ َناَصرِيَن َعَليْسِهمْس  َوَة، َغي ْس ُسْس َر َواألْس فقد عاش غتتمع اظتدينة كأسنان اظتشط، كلهم سواء يف . َوِإنَّلُو َمنْس تَِبَعَنا ِمنْس يَ ُهوَد فَِإنَّل َلُو النَّلصْس

واآلية القرآنية يف ىذا اجملال مطبق دتام التطبيق . تقدير أنو إنسان ؼتلوق مكرم، واظتقاس الوحيد يف التفضيل ىو التقوى اليت مقرىا القلب 
َقاُكمْس ِإنَّل اللَّلَو ): قال اهلل تعاىل . يف اظتدينة َرَمُكمْس ِعنْسَد اللَّلِو أَت ْس َناُكمْس ِمنْس ذََكٍر َوأُن ْسَثى َوَجَعلْسَناُكمْس ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّل َأكْس يَاأَي َُّها النَّلاُس ِإنَّلا َخَلقْس

عندما سب أبو ذر بالال لكون أمو أعجمية ، نبهو النيب صلى اهلل عليو وسلم وقال لو إن ىذه الفعلة من خصلة اصتاىلية   . 52(َعِليٌم َخِبَتٌ 
ُروِر بْسِن ُسَويْسٍد قَاَل َلِقيُت أَبَا َذرٍّ بِالرَّلبََذِة َوَعَليْسِو  ):ويف اضتديث .  َدِب َعنْس الْسَمعْس َحْس َبُة َعنْس َواِصٍل األْس ثَ َنا ُشعْس ثَ َنا ُسَليْسَماُن بْسُن َحرْسٍب قَاَل َحدَّل َحدَّل

ِو ِإنَّلَك  رْسَتُو بُِأمِّ ِو فَ َقاَل ِل النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم يَا أَبَا َذرٍّ أََعي َّل رْستُُو بُِأمِّ ُحلَّلٌة َوَعَلى ُغاَلِمِو ُحلَّلٌة َفَسأَلْسُتُو َعنْس َذِلَك فَ َقاَل ِإينِّ َسابَ بْسُت َرُجاًل فَ َعي َّل
ُو ؽتَّلا يَ لْسَبُس َواَل ُتَكلُِّفوُىمْس  ُو ؽتَّلا يَأْسُكُل َولْسيُ لْسِبسْس َواُنُكمْس َخَوُلُكمْس َجَعَلُهمْس اللَّلُو حَتْسَت أَيْسِديُكمْس َفَمنْس َكاَن َأُخوُه حَتْسَت يَِدِه فَ لْسُيطْسِعمْس ُرٌؤ ِفيَك َجاِىِليَّلٌة ِإخْس امْس

ُتُموُىمْس َفَأِعيُنوُىمْس  ويف اضتديث . وأعلن النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذه اظتساواة إىل رتيع أؿتاء العامل يف حجة الوداع  . 53(َما يَ غْسِلبُ ُهمْس فَِإنْس َكلَّلفْس
رِيِق فَ َقاَل يَا أَي َُّها النَّلاُس َأاَل ِإنَّل َربَّلُكمْس َواِحٌد َوِإنَّل  : ) َع ُخطْسَبَة َرُسوِل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم يف َوَسِط أَيَّلاِم التَّلشْس َثٍِت َمنْس شتَِ َرَة َحدَّل َعنْس َأَب َنضْس

َوى أَبَ لَّلغْسُت قَاُلوا بَ لَّلَغ  قْس ََر ِإالَّل بِالت َّل َوَد َعَلى َأزتْس َوَد َواَل َأسْس ََر َعَلى َأسْس َجِميٍّ َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرَبٍّ َواَل أِلَزتْس َل ِلَعَرَبٍّ َعَلى أَعْس أَبَاُكمْس َواِحٌد َأاَل اَل َفضْس
                                                           

 3257:  ، كتاب اظتناقب ، باب ما ينهى من دعوة اصتاىلية ، واضتديث رقم صحيح البخاري50
51 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet.2, h.95-96. 
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ٌر َحرَاٌم قَاَل مُثَّل قَاَل َأيُّ بَ َلٍد َىَذا قَاُلوا بَ َلٌد  ٍر َىَذا قَاُلوا َشهْس ٌم َحرَاٌم مُثَّل قَاَل َأيُّ َشهْس ٍم َىَذا قَاُلوا يَ وْس َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم مُثَّل قَاَل َأيُّ يَ وْس
رُِكمْس َىَذا يف بَ َلدُِكمْس  ِمُكمْس َىَذا يف َشهْس رَاَضُكمْس أَمْس اَل َكُحرْسَمِة يَ وْس رِي قَاَل أَوْس أَعْس َواَلُكمْس قَاَل َواَل أَدْس َنُكمْس ِدَماءَُكمْس َوأَمْس َحرَاٌم قَاَل فَِإنَّل اللَّلَو َقدْس َحرَّلَم بَ ي ْس

اِىُد الْسَغاِئبَ   54َىَذا أَبَ لَّلغْسُت قَاُلوا بَ لَّلَغ َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم قَاَل لُِيبَ لِّغْس الشَّل

 مبدأ اضترية -4
تتسم دولة اظتدينة بإعطاء اضترية ظتواطنيها يف حتقيق ذواهتم ، ويف حق اختيار  األديان ، ويف إبداء اآلراء مامل تصطدم باظتباديء األصولية يف 

. اإلسالم ، ويف اختيار رئيس الدولة ، ويف رتيع حقوقهم اإلنسانية
ولذلك ؾتد من الصحابة من يزاول التجارة مثل عبد الرزتن . أي عمل شاء للتكسب حق اختيار ويف ظالل ىذه اضترية نتلك كل إنسان 

بن عوف وعثمان بن عفان ، وىناك من يزاول الزراعة ، واألنصار أكثرىم يزاولون ىذا العمل ، وآخر من يزاول التوظيف اضتكومي ، مثل 
الصحابة الذين أرسلهم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم للجباة وللدعوة ، وغَتىم من يتخصص يف العلوم اظتختلفة مثل ابن عباس الذي 

؛ 55يتخصص يف علم التفسَت ؛ وابن مسعود وسامل موىل أَب حذيفة وأَب بن كعب ومعاذ بن جبل الذين يتخصصون يف علم القراءة 
ومل تكره حكومة اظتدينة مواطنيها يف اعتناق األديان األخرى غَت اإلسالم كما . 56وحسان بن ثابت الذي يتخصص يف الشعر اإلسالمي

 ،  وتبقى ىذه األديان يف اظتدينة ال سيما اليهودية مهما طردت ثالث قبائل منها لغدرىا اظتيثاق ، وتبقى اظتدينة على 25ذكر يف اظتادة 
 .       واظتدينة تتيح فرصة ظتواطنيها  إبداء آرائهم يف أية مسألة يواجهوهنا 57.تعدد القبائل واألديان حىت تويف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

مبدأ التسامح  -5
 فطبق رسول اهلل .  ذي طابع السمح لغَت اظتسلمُت ميثاقاختاذكان من أول عملو صلى اهلل عليو وسلم يف تنظيم العالقة بُت كافة اجملتمع 

.  من اظتيثاق25صلى اهلل عليو وسلم مبادئ التسامح الديٍت يف البذور األوىل للحضارة اإلسالمية كما ذكر يف اظتادة 
حىت أن امرأة . وكان للرسول صلى اهلل عليو وسلم جَتان من أىل الكتاب ، فكان يتعاىدىم بربه  ويهديهم اعتدايا ويتقبل منهم ىداياىم 

ذكر لنا أََنِس بْسِن َماِلٍك َرِضَي اللَّلُو َعنْسُو . يهودية دست لو السم يف ذراع شاة  أىدهتا إليو ظتا كان من عادتو أن يتقبل ىديتها ولتسن جوارىا 
رِفُ َها ): ىذه القصة  تُ ُلَها قَاَل اَل َفَما زِلْسُت أَعْس َها َفِجيَء هِبَا َفِقيَل َأاَل نَ قْس ُموَمٍة َفَأَكَل ِمن ْس َ أنَّل يَ ُهوِديَّلًة أََتتْس النَّليبَّل َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم ِبَشاٍة َمسْس

 58(يف عَتََواِت َرُسوِل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم 
ومن اآلداب اليت علمها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أصحابو أن ال يدخل بيوت أىل الكتاب إال بإذهنم ، وأن ال يؤذي نساءىم ، و 

َلِميِّ قَالَ .   أن ال يأخذوا من ذتارىم إال بإذهنم  نَ َزلْسَنا َمَع النَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َخيْسبَ َر َوَمَعُو َمنْس َمَعُو ِمنْس :  َعنْس الْسِعرْسبَاِض بْسِن َسارِيََة السُّ
َبَل ِإىَل النَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم فَ َقاَل  َحاِبِو ، وََكاَن َصاِحُب َخيْسبَ َر َرُجاًل َمارًِدا ُمنْسَكرًا ، َفأَق ْس ََبُوا زُتَُرنَا َوتَأْسُكُلوا ذَتََرنَا : َأصْس ُد أََلُكمْس َأنْس َتذْس يَا ػُتَمَّل
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َد َما :ذكر يف اضتديث 55 رٍو فَ َقاَل َذاَك َرُجٌل اَل أَزَاُل أُِحبُُّو بَ عْس ُروٍق قَاَل ذُِكَر َعبْسُد اللَّلِو ِعنْسَد َعبْسِد اللَّلِو بْسِن َعمْس رِو بْسِن ُمرَّلَة َعنْس إِب ْسرَاِىيَم َعنْس َمسْس َبُة َعنْس َعمْس ثَ َنا ُشعْس ثَ َنا ُسَليْسَماُن بْسُن َحرْسٍب َحدَّل َحدَّل

رِي بََدأَ بُِأََبٍّ أَوْس مبَُعاِذ بْسِن  ٍب َوُمَعاِذ بْسِن َجَبٍل قَاَل اَل أَدْس ىَل َأَب ُحَذي ْسَفَة َوُأََبِّ بْسِن َكعْس ُعوٍد فَ َبَدأَ بِِو َوَساملٍِ َموْس رِئُوا الْسُقرْسآَن ِمنْس أَرْسبَ َعٍة ِمنْس َعبْسِد اللَّلِو بْسِن َمسْس تَ قْس ُت َرُسوَل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم يَ ُقوُل اسْس عْس شتَِ
(. 3475رواه البخاري يف كتاب اظتناقب ، واضتديث رقم )َجَبٍل 

ُت الْسبَ رَاَء ):  ذكر يف اضتديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم لتث حسان على إنشاد شعره 56 عْس َبُة َعنْس َعِديٍّ َوُىَو ابْسُن ثَاِبٍت قَاَل شتَِ ثَ َنا ُشعْس ثَ َنا َأَب َحدَّل ثَ َنا ُعبَ يْسُد اللَّلِو بْسُن ُمَعاٍذ َحدَّل َحدَّل
ثَ َنا  ِر بْسُن نَاِفٍع َحدَّل َثٍِت أَبُو َبكْس َِن ح و َحدَّل ثَ َنا َعبْسُد الرَّلزتْس ُر بْسُن َحرْسٍب َحدَّل ثَِنيِو ُزَىي ْس ِيُل َمَعَك َحدَّل ُجُهمْس أَوْس َىاِجِهمْس َوِجربْس اَن بْسِن ثَاِبٍت اىْس ُت َرُسوَل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم يَ ُقوُل ضتَِسَّل عْس بْسَن َعاِزٍب قَاَل شتَِ

َناِد ِمث ْسَلُو  سْس َبَة هِبََذا اإلْسِ َِن ُكلُُّهمْس َعنْس ُشعْس َفٍر َوَعبْسُد الرَّلزتْس ُد بْسُن َجعْس ثَ َنا ػتَُمَّل اٍر َحدَّل ثَ َنا ابْسُن َبشَّل ( 4541رواه مسلم ، كتاب فصائل الصحابة ، واضتديث رقم )ُغنْسَدٌر ح و َحدَّل
57 Watt, Muhammad at Madina, h. 227; J.Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah h.59 
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ٍِت النَّليبَّل َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوقَاَل  رِبُوا ِنَساَءنَا ؟ فَ َغِضَب يَ عْس ِمٍن َوَأنْس  ): َوَتضْس لُّ ِإالَّل ِلُمؤْس َنَّلَة اَل حتَِ ٍف ارْسَكبْس فَ َرَسَك مُثَّل نَاِد َأاَل ِإنَّل اصتْس يَا ابْسَن َعوْس
َتَمُعوا مُثَّل َصلَّلى هِبِمْس النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم مُثَّل قَاَم فَ َقاَل َألَتْسَسُب َأَحدُُكمْس ُمتَّلِكًئا َعَلى أَرِيَكِتِو َقدْس َيُظنُّ َأنَّل اللَّلَو ملْس  اَلِة قَاَل فَاجْس َتِمُعوا لِلصَّل اجْس

لَّل َلُكمْس  ثَ ُر َوِإنَّل اللَّلَو َعزَّل َوَجلَّل ملْس لتُِ َياَء ِإن َّلَها َلِمثْسُل الْسُقرْسآِن أَوْس َأكْس لُتَرِّمْس َشيْسًئا ِإالَّل َما يف َىَذا الْسُقرْسآِن َأاَل َوِإينِّ َواللَّلِو َقدْس َوَعظْسُت َوأََمرْسُت َونَ َهيْسُت َعنْس َأشْس
َطوْسُكمْس الَّلِذي َعَليْسِهمْس  َل ذتَارِِىمْس ِإَذا أَعْس ٍن َواَل َضرْسَب ِنَسائِِهمْس َواَل َأكْس ِل الْسِكَتاِب ِإالَّل بِِإذْس ُخُلوا بُ ُيوَت أَىْس  59(َأنْس َتدْس

ُرو بْسُن ُمرَّلَة قَاَل . وحينما مرت جنازة يهودية أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أصحابو بالقيام احًتاما لو  ثَ َنا َعمْس َبُة َحدَّل ثَ َنا ُشعْس ثَ َنا آَدُم َحدَّل َحدَّل
ٍد قَاِعَديْسِن بِالْسَقاِدِسيَّلِة ، َفَمرُّوا َعَليْسِهَما ِِبََناَزٍة فَ َقاَما ، َفِقيَل عَتَُما  ُل بْسُن ُحنَ يْسٍف َوقَ يْسُس بْسُن َسعْس َلى، قَاَل َكاَن َسهْس َِن بْسَن َأَب لَي ْس ُت َعبْسَد الرَّلزتْس عْس : شتَِ

ِة فَ َقااَل ِإنَّل النَّليبَّل َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َمرَّلتْس ِبِو ِجَناَزٌة فَ َقاَم َفِقيَل َلُو ِإن َّلَها ِجَناَزُة يَ ُهوِديٍّ فَ َقاَل أَلَيْسَستْس  مَّل ِل الذِّ ِض َأيْس ِمنْس أَىْس َرْس ِل األْس ِإن َّلَها ِمنْس أَىْس
ُهَما فَ َقااَل ُكنَّلا َمَع النَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو  ٍل َرِضَي اللَّلُو َعن ْس َلى قَاَل ُكنْسُت َمَع قَ يْسٍس َوَسهْس رٍو َعنْس ابْسِن َأَب لَي ْس َمِش َعنْس َعمْس َعْس ًسا َوقَاَل أَبُو زَتْسَزَة َعنْس األْس نَ فْس

ُعوٍد َوقَ يْسٌس يَ ُقوَماِن لِلْسَجَناَزةِ  َلى َكاَن أَبُو َمسْس يبِّ َعنْس ابْسِن َأَب لَي ْس عْس  . 60َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوقَاَل زََكرِيَّلاُء َعنْس الشَّل
 مبدأ الشورى -6

ِمٌن ُدوَن مؤمٍن يف ِقَتاٍل يف َسِبيِل اللَّلِو، إالَّل َعَلى َسَواٍء :  م نصها 17ىذا اظتبدأ وجد ضمنا يف اظتادة  ِمِنَُت َواِحَدٌة اَل ُيَسامَلُ ُمؤْس وإنَّل ِسلْسَم الْسُمؤْس
نَ ُهمْس  ٍل بَ ي ْس من الشؤون اظتنزلية , إن الشورى منهج حياة اظتسلمُت يف عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم من قاعدة اجملتمع إىل قادتو  . َوَعدْس

ٍَة ِمَن اللَّلِو لِنْسَت عَتُمْس َوَلوْس ): أمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو وسلم مبشاورة أصحابو ، قال اهلل تعاىل . الصغَتة إىل الشؤون الدولة الكبَتة  فَِبَما َرزتْس
بُّ  لْس َعَلى اللَّلِو ِإنَّل اللَّلَو لتُِ َت فَ تَ وَكَّل ِر فَِإَذا َعَزمْس َمْس تَ غْسِفرْس عَتُمْس َوَشاِورْسُىمْس يف األْس ُهمْس َواسْس ُف َعن ْس ِلَك فَاعْس ُكنْسَت َفظًّا َغِليَظ الْسَقلْسِب اَلن ْسَفضُّوا ِمنْس َحوْس

ِلُتَ  َأنَّل َرُسوَل اللَّلِو   )فقد شاور الرسول صلى اهلل عليو وسلم أصحابو و أىل الرأي واطتربة قبل خروجو إىل بدر ، ويف اضتديث . 61(الْسُمتَ وَكِّ
ُد بْسُن ُعَباَدَة  َرَض َعنْسُو فَ َقاَم َسعْس َرَض َعنْسُو مُثَّل َتَكلَّلَم ُعَمُر َفَأعْس ٍر َفَأعْس َياَن قَاَل فَ َتَكلَّلَم أَبُو َبكْس َباُل َأَب ُسفْس َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َشاَوَر ِحَُت بَ َلَغُو ِإق ْس

َباَدَىا ِإىَل بَ رْسِك الْسِغَماِد َلَفَعلْسَنا  ِرَب َأكْس َناَىا َوَلوْس أََمرْستَ َنا َأنْس َنضْس َر أَلََخضْس يَضَها الْسَبحْس ِسي بَِيِدِه َلوْس أََمرْستَ َنا َأنْس ـتُِ فَ َقاَل ِإيَّلانَا تُرِيُد يَا َرُسوَل اللَّلِو َوالَّلِذي نَ فْس
رًا   ؛ وشاور الرسول أبا بكر وعمر يف أمر أساري بدر ، 62 (...قَاَل فَ َنَدَب َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم النَّلاَس فَانْسطََلُقوا َحىتَّل نَ َزُلوا بَدْس

َن يف  ... )ويف اضتديث  ٍر َوُعَمَر َما تَ َروْس َُساَرى قَاَل َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم أِلََب َبكْس ا َأَسُروا األْس قَاَل أَبُو ُزَميْسٍل قَاَل ابْسُن َعبَّلاٍس فَ َلمَّل
اِر فَ َعَسى اللَّلُو َأنْس  يًَة فَ َتُكوُن لََنا قُ وَّلًة َعَلى الْسُكفَّل ُهمْس ِفدْس ٍر يَا َنيبَّل اللَّلِو ُىمْس بَ ُنو الْسَعمِّ َوالْسَعِشَتَِة أََرى َأنْس تَأْسُخَذ ِمن ْس َُساَرى فَ َقاَل أَبُو َبكْس َىُؤاَلِء األْس

ٍر  طَّلاِب قُ لْسُت اَل َواللَّلِو يَا َرُسوَل اللَّلِو َما أََرى الَّلِذي َرَأى أَبُو َبكْس اَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َما تَ َرى يَا ابْسَن اطتَْس سْس ِديَ ُهمْس ِلإلْسِ يَ هْس
ُة  ِرَب ُعنُ َقُو فَِإنَّل َىُؤاَلِء أَئِمَّل ٍتِّ ِمنْس ُفاَلٍن َنِسيًبا ِلُعَمَر َفَأضْس ِرَب ُعنُ َقُو َودُتَكِّ َن َعِليًّا ِمنْس َعِقيٍل فَ َيضْس َناقَ ُهمْس فَ ُتَمكِّ ِرَب أَعْس نَّلا فَ َنضْس َوَلِكٍتِّ أََرى َأنْس دُتَكِّ

ا َكاَن ِمنْس الْسَغِد ِجئْسُت فَِإَذا َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى  َو َما قُ لْسُت فَ َلمَّل ٍر وملْس يَ هْس ِر َوَصَناِديُدَىا فَ َهِوَي َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َما قَاَل أَبُو َبكْس الْسُكفْس
ُت ُبَكاًء َبَكيْسُت َوِإنْس ملْس  ٍء تَ بْسِكي أَنْسَت َوَصاِحُبَك فَِإنْس َوَجدْس ربْسين ِمنْس َأيِّ َشيْس ٍر قَاِعَديْسِن يَ بْسِكَياِن قُ لْسُت يَا َرُسوَل اللَّلِو َأخْس اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوأَبُو َبكْس
ِذِىمْس الْسِفَداَء َلَقدْس ُعِرَض َعَليَّل  َحاُبَك ِمنْس َأخْس َأِجدْس ُبَكاًء تَ َباَكيْسُت لُِبَكاِئُكَما فَ َقاَل َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم أَبْسِكي لِلَّلِذي َعَرَض َعَليَّل َأصْس

َرى َحىتَّل يُ ثْسِخَن  َجَرِة َشَجَرٍة َقرِيَبٍة ِمنْس َنيبِّ اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوأَن ْسَزَل اللَّلُو َعزَّل َوَجلَّل َما َكاَن لَِنيبٍّ َأنْس َيُكوَن َلُو َأسْس ََن ِمنْس َىِذِه الشَّل َعَذابُ ُهمْس أَدْس
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ٍِت النَّليبَّل َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوقَاَل  رِبُوا ِنَساَءنَا ؟ فَ َغِضَب يَ عْس ِمٍن َوَأنْس  ): َوَتضْس لُّ ِإالَّل ِلُمؤْس َنَّلَة اَل حتَِ ٍف ارْسَكبْس فَ َرَسَك مُثَّل نَاِد َأاَل ِإنَّل اصتْس يَا ابْسَن َعوْس
َتَمُعوا مُثَّل َصلَّلى هِبِمْس النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم مُثَّل قَاَم فَ َقاَل َألَتْسَسُب َأَحدُُكمْس ُمتَّلِكًئا َعَلى أَرِيَكِتِو َقدْس َيُظنُّ َأنَّل اللَّلَو ملْس  اَلِة قَاَل فَاجْس َتِمُعوا لِلصَّل اجْس

لَّل َلُكمْس  ثَ ُر َوِإنَّل اللَّلَو َعزَّل َوَجلَّل ملْس لتُِ َياَء ِإن َّلَها َلِمثْسُل الْسُقرْسآِن أَوْس َأكْس لُتَرِّمْس َشيْسًئا ِإالَّل َما يف َىَذا الْسُقرْسآِن َأاَل َوِإينِّ َواللَّلِو َقدْس َوَعظْسُت َوأََمرْسُت َونَ َهيْسُت َعنْس َأشْس
َطوْسُكمْس الَّلِذي َعَليْسِهمْس  َل ذتَارِِىمْس ِإَذا أَعْس ٍن َواَل َضرْسَب ِنَسائِِهمْس َواَل َأكْس ِل الْسِكَتاِب ِإالَّل بِِإذْس ُخُلوا بُ ُيوَت أَىْس  59(َأنْس َتدْس

ُرو بْسُن ُمرَّلَة قَاَل . وحينما مرت جنازة يهودية أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم أصحابو بالقيام احًتاما لو  ثَ َنا َعمْس َبُة َحدَّل ثَ َنا ُشعْس ثَ َنا آَدُم َحدَّل َحدَّل
ٍد قَاِعَديْسِن بِالْسَقاِدِسيَّلِة ، َفَمرُّوا َعَليْسِهَما ِِبََناَزٍة فَ َقاَما ، َفِقيَل عَتَُما  ُل بْسُن ُحنَ يْسٍف َوقَ يْسُس بْسُن َسعْس َلى، قَاَل َكاَن َسهْس َِن بْسَن َأَب لَي ْس ُت َعبْسَد الرَّلزتْس عْس : شتَِ

ِة فَ َقااَل ِإنَّل النَّليبَّل َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َمرَّلتْس ِبِو ِجَناَزٌة فَ َقاَم َفِقيَل َلُو ِإن َّلَها ِجَناَزُة يَ ُهوِديٍّ فَ َقاَل أَلَيْسَستْس  مَّل ِل الذِّ ِض َأيْس ِمنْس أَىْس َرْس ِل األْس ِإن َّلَها ِمنْس أَىْس
ُهَما فَ َقااَل ُكنَّلا َمَع النَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو  ٍل َرِضَي اللَّلُو َعن ْس َلى قَاَل ُكنْسُت َمَع قَ يْسٍس َوَسهْس رٍو َعنْس ابْسِن َأَب لَي ْس َمِش َعنْس َعمْس َعْس ًسا َوقَاَل أَبُو زَتْسَزَة َعنْس األْس نَ فْس

ُعوٍد َوقَ يْسٌس يَ ُقوَماِن لِلْسَجَناَزةِ  َلى َكاَن أَبُو َمسْس يبِّ َعنْس ابْسِن َأَب لَي ْس عْس  . 60َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوقَاَل زََكرِيَّلاُء َعنْس الشَّل
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ِمٌن ُدوَن مؤمٍن يف ِقَتاٍل يف َسِبيِل اللَّلِو، إالَّل َعَلى َسَواٍء :  م نصها 17ىذا اظتبدأ وجد ضمنا يف اظتادة  ِمِنَُت َواِحَدٌة اَل ُيَسامَلُ ُمؤْس وإنَّل ِسلْسَم الْسُمؤْس
نَ ُهمْس  ٍل بَ ي ْس من الشؤون اظتنزلية , إن الشورى منهج حياة اظتسلمُت يف عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم من قاعدة اجملتمع إىل قادتو  . َوَعدْس

ٍَة ِمَن اللَّلِو لِنْسَت عَتُمْس َوَلوْس ): أمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو وسلم مبشاورة أصحابو ، قال اهلل تعاىل . الصغَتة إىل الشؤون الدولة الكبَتة  فَِبَما َرزتْس
بُّ  لْس َعَلى اللَّلِو ِإنَّل اللَّلَو لتُِ َت فَ تَ وَكَّل ِر فَِإَذا َعَزمْس َمْس تَ غْسِفرْس عَتُمْس َوَشاِورْسُىمْس يف األْس ُهمْس َواسْس ُف َعن ْس ِلَك فَاعْس ُكنْسَت َفظًّا َغِليَظ الْسَقلْسِب اَلن ْسَفضُّوا ِمنْس َحوْس

ِلُتَ  َأنَّل َرُسوَل اللَّلِو   )فقد شاور الرسول صلى اهلل عليو وسلم أصحابو و أىل الرأي واطتربة قبل خروجو إىل بدر ، ويف اضتديث . 61(الْسُمتَ وَكِّ
ُد بْسُن ُعَباَدَة  َرَض َعنْسُو فَ َقاَم َسعْس َرَض َعنْسُو مُثَّل َتَكلَّلَم ُعَمُر َفَأعْس ٍر َفَأعْس َياَن قَاَل فَ َتَكلَّلَم أَبُو َبكْس َباُل َأَب ُسفْس َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َشاَوَر ِحَُت بَ َلَغُو ِإق ْس

َباَدَىا ِإىَل بَ رْسِك الْسِغَماِد َلَفَعلْسَنا  ِرَب َأكْس َناَىا َوَلوْس أََمرْستَ َنا َأنْس َنضْس َر أَلََخضْس يَضَها الْسَبحْس ِسي بَِيِدِه َلوْس أََمرْستَ َنا َأنْس ـتُِ فَ َقاَل ِإيَّلانَا تُرِيُد يَا َرُسوَل اللَّلِو َوالَّلِذي نَ فْس
رًا   ؛ وشاور الرسول أبا بكر وعمر يف أمر أساري بدر ، 62 (...قَاَل فَ َنَدَب َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم النَّلاَس فَانْسطََلُقوا َحىتَّل نَ َزُلوا بَدْس

َن يف  ... )ويف اضتديث  ٍر َوُعَمَر َما تَ َروْس َُساَرى قَاَل َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم أِلََب َبكْس ا َأَسُروا األْس قَاَل أَبُو ُزَميْسٍل قَاَل ابْسُن َعبَّلاٍس فَ َلمَّل
اِر فَ َعَسى اللَّلُو َأنْس  يًَة فَ َتُكوُن لََنا قُ وَّلًة َعَلى الْسُكفَّل ُهمْس ِفدْس ٍر يَا َنيبَّل اللَّلِو ُىمْس بَ ُنو الْسَعمِّ َوالْسَعِشَتَِة أََرى َأنْس تَأْسُخَذ ِمن ْس َُساَرى فَ َقاَل أَبُو َبكْس َىُؤاَلِء األْس

ٍر  طَّلاِب قُ لْسُت اَل َواللَّلِو يَا َرُسوَل اللَّلِو َما أََرى الَّلِذي َرَأى أَبُو َبكْس اَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َما تَ َرى يَا ابْسَن اطتَْس سْس ِديَ ُهمْس ِلإلْسِ يَ هْس
ُة  ِرَب ُعنُ َقُو فَِإنَّل َىُؤاَلِء أَئِمَّل ٍتِّ ِمنْس ُفاَلٍن َنِسيًبا ِلُعَمَر َفَأضْس ِرَب ُعنُ َقُو َودُتَكِّ َن َعِليًّا ِمنْس َعِقيٍل فَ َيضْس َناقَ ُهمْس فَ ُتَمكِّ ِرَب أَعْس نَّلا فَ َنضْس َوَلِكٍتِّ أََرى َأنْس دُتَكِّ

ا َكاَن ِمنْس الْسَغِد ِجئْسُت فَِإَذا َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى  َو َما قُ لْسُت فَ َلمَّل ٍر وملْس يَ هْس ِر َوَصَناِديُدَىا فَ َهِوَي َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َما قَاَل أَبُو َبكْس الْسُكفْس
ُت ُبَكاًء َبَكيْسُت َوِإنْس ملْس  ٍء تَ بْسِكي أَنْسَت َوَصاِحُبَك فَِإنْس َوَجدْس ربْسين ِمنْس َأيِّ َشيْس ٍر قَاِعَديْسِن يَ بْسِكَياِن قُ لْسُت يَا َرُسوَل اللَّلِو َأخْس اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوأَبُو َبكْس

ِذِىمْس الْسِفَداَء َلَقدْس ُعِرَض َعَليَّل  َحاُبَك ِمنْس َأخْس َأِجدْس ُبَكاًء تَ َباَكيْسُت لُِبَكاِئُكَما فَ َقاَل َرُسوُل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم أَبْسِكي لِلَّلِذي َعَرَض َعَليَّل َأصْس
َرى َحىتَّل يُ ثْسِخَن  َجَرِة َشَجَرٍة َقرِيَبٍة ِمنْس َنيبِّ اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َوأَن ْسَزَل اللَّلُو َعزَّل َوَجلَّل َما َكاَن لَِنيبٍّ َأنْس َيُكوَن َلُو َأسْس ََن ِمنْس َىِذِه الشَّل َعَذابُ ُهمْس أَدْس
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ُتمْس َحاَلاًل طَيًِّبا َفَأَحلَّل اللَّلُو الْسَغِنيَمَة عَتُمْس  ِلِو َفُكُلوا ؽتَّلا َغِنمْس ِض ِإىَل قَ وْس َرْس َم ُأُحٍد يف ... ) ؛ 63 (يف األْس َحابَُو يَ وْس َوَشاَوَر النَّليبُّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َأصْس
َد الْسَعزْسِم َوقَاَل اَل يَ نْسَبِغي لَِنيبٍّ يَ لْسَبُس أَلْسَمَتُو فَ َيَضُعَها َحىتَّل لَتْسُكَم  ا لَِبَس أَلْسَمَتُو َوَعَزَم قَاُلوا أَِقمْس فَ َلمْس نتَِلْس ِإلَيْسِهمْس بَ عْس ُُروَج فَ َلمَّل ا َلُو اطتْس ُُروِج فَ َرأَوْس الْسُمَقاِم َواطتْس
ُهَما َحىتَّل نَ َزَل الْسُقرْسآُن َفَجَلَد الرَّلاِمَُت وملْس يَ لْسَتِفتْس ِإىَل تَ َناُزِعِهمْس َوَلِكنْس َحَكَم  فْسِك َعاِئَشَة َفَسِمَع ِمن ْس ُل اإلْسِ اللَّلُو ؛ َوَشاَوَر َعِليًّا َوُأَساَمَة ِفيَما َرَمى ِبِو أَىْس
َهِلَها فَِإَذا َوَضَح  ُُموِر الْسُمَباَحِة لَِيأْسُخُذوا بَِأسْس ِل الْسِعلْسِم يف األْس َُمَناَء ِمنْس أَىْس َتِشَتُوَن األْس َد النَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم َيسْس ُة بَ عْس َئِمَّل مبَا أََمَرُه اللَّلُو وََكاَنتْس األْس

ِِه اقْسِتَداًء بِالنَّليبِّ َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو َوَسلَّلَم  ُه ِإىَل َغَتْس وْس نَّلُة ملْس يَ تَ َعدَّل  64(...الْسِكَتاُب أَوْس السُّ
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َواٍن، :  من اظتيثاق ما نصها 13وذكر ىذا اظتبدأ يف اظتادة  ، أَوْس ُعدْس ، أَوْس اب ْستَ َغى َدِسيَعَة  ظُلم، أَوْس إمثٍْس ُهمْس ِمِنَُت الْسُمتَّلِقَُت َعَلى َمنْس بَ َغى ِمن ْس َوِإنَّل الْسُمؤْس
يًعا، َوَلوْس َكاَن َولَد َأَحِدِىمْس  ِمِنَُت َوِإنَّل أَيْسِديَ ُهمْس َعَليْسِو رتَِ َ الْسُمؤْس ظتا سرقت . ويظهر تطبيق العدل جليا يف الدولة اإلسالمية باظتدينة . أَوْس َفَساٍد بَ ُتْس

اظترأة اظتخزومية وأىم الناس أمرىا سألوا أسامة بن زيد أن يستشفع عتا عند رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، فلما فعل ذلك غضب الرسول 
َلُكمْس أَن َّلُهمْس َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهمْس : " : صلى اهلل عليو وسلم وقال لو  َلَك الَّلِذيَن قَ ب ْس َا أَىْس َتَطَب مُثَّل قَاَل ِإفتَّل َفُع يف َحدٍّ ِمنْس ُحُدوِد اللَّلِو مُثَّل قَاَم فَاخْس أََتشْس

ُت يََدَىا ٍد َسَرَقتْس َلَقَطعْس دَّل َواْيْسُ اللَّلِو َلوْس َأنَّل فَاِطَمَة بِنْسَت ػُتَمَّل ِعيُف أَقَاُموا َعَليْسِو اضتَْس رِيُف تَ رَُكوُه َوِإَذا َسَرَق ِفيِهمْس الضَّل وأمر النيب صلى اهلل  . 65الشَّل
َماِن بْسِن َبِشٍَت قَاَل ؿَتََلٍِت َأَب ؿُتْساًل مُثَّل أََتى َب ِإىَل َرُسوِل اللَّلِو َصلَّلى اللَّلُو َعَليْسِو  ):  عليو وسلم اآلباء بالعدل يف اعتبات ، ويف اضتديث  عْس َعنْس الن ُّ

ٍن  َهُد قَاَل ابْسُن َعوْس ُهمْس الْسربَّل ِمثْسَل َما تُرِيُد ِمنْس َذا قَاَل بَ َلى قَاَل فَِإينِّ اَل َأشْس طَيْسَتُو َىَذا قَاَل اَل قَاَل أَلَيْسَس تُرِيُد ِمن ْس ِهَدُه فَ َقاَل َأُكلَّل َوَلِدَك أَعْس َوَسلَّلَم لُِيشْس
َ أَوْساَلدُِكمْس  ث ْسَنا أَنَّلُو قَاَل قَارِبُوا بَ ُتْس َا حَتَدَّل ًدا فَ َقاَل ِإفتَّل ثْسُت ِبِو ػُتَمَّل  66(َفَحدَّل

براعة النيب صلى اهلل عليو وسلم يف اختيار أىم األمور اليت تعٍت رتيع وتتجلى فيو . ىذه سبعة مبادئ أساسية مكتوبة يف ميثاق اظتدينة 
.  الفئات وجتمعها

فإندونيسيا َباجة إىل األخذ بالصور النموذجية اظتوجودة يف ميثاق اظتدينة  لتطبيقها يف ىذه الدولة مع مراعاة اطتصوصية واظتميزات اظتوجودة 
فيها  

  (بانتشاسيال)المبادئ الخمسة : ميثاق الدولة اإلندونيسية

فهذه الوثيقة شتيت باظتبادئ اطتمسة أو باتنشاسيال .   رتيع اظتواطنُت إىل العمل هبارشدتتكون من ستسة مبادئ ت إندونيسيا عتا وثيقة عامة
الشعبية :إندونيسيا اظتتحدة، ورابعا:اإلنسانية العادلة اظتتمدنة، وثالثا :أوال األلوىية أو الربانية اظتتفردة ، وثانيا : واظتبادئ اطتمسة ىي. 

 . (صتميع شعب إندونيسيا) العدالة االجتماعية:، وخامسا (عن طريق مشورة وتوكيل شعيب)اضتكيمة 

 فكرة صياغة المبادئ الخمسة
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 Badan Penyelidik Usaha)بدأت فكرة صياغة اظتبادئ اطتمسة بعد تكوين اللجنة ظتراقبة وتفتيش االجراءات الستقالل إندونيسيا 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia ). .وانضم يف ىذه .  عضوا  38 وتكونت من 1945 أبريل  29أنشئت ىذه اللجنة يف اليوم
 عقد االجتماع األول للبحث يف 1945 مايو 29و يف اليوم .  اللجنة كبار اظتفكرين يف إندونيسيا منهم ػتمد يامُت وسوبومو وسوكارنو 

إن عمل صياغة مبادئ الدولة : وقال فيو. وأول من تكلم يف ىذا االجتماع ىو ػتمد يامُت . األصول واظتبادئ اظتتفق عليها بُت اظتواطنُت 
ال بد من أن تستند على الواقع اظتوجود من حيث إن جزيرة جاوة ىي قلب إندونيسيا ، ألن معظم سكاهنا يسكنون فيها وأىم النشاطات 

ولكن إندونيسيا ليست جاوة فحسب ، فهناك كاليمانتان وسالويسي ومالوكو وسندا الصغَتة ومااليا وسومطرة ، لكل منها . ترتكز فيها 
مبدأ الوطن ومبدأ : فأبدى ػتمد يامُت رأيو وذكر ستس مبادئ للدولة هبذه الًتتيبات . فعلينا مراعاة تلك اطتصائص كلها . خصائصها 

إن الدولة اظتنشودة ىي الدولة اليت بنيت على واقع : وقال معلقا عن ىذه اظتبادئ . اإلنسانية ومبدأ األلوىية ومبدأ الرعية ومبدأ الرفاىية 
 -600)فاظترحلة األوىل وىي ؽتلكة سريوكتايا البوذية . فالناس اليوم يعيشون يف اظترحلة الثالثة وىي مرحلة الوطنية واإلعتية . اظتواطنُت 
وأما . انقضتا وال تتصالن بواقعنا اليوم  اظتيالدية  قد (1525-1293)اظتيالدية أو اظترحلة الثانية وىي ماجاباىيت اعتندوكية  (1400

وأما اظتبدأ الثالث . اظتبدأ الثاين وىو اإلنسانية تعٍت اإلنسانية العاظتية اطتاضعة حتت نظام عاظتي وأخالقيات اظتعًتفة لدى رتيع الدول اظتستقلة 
وأسند ػتمد . وأما اظتبدأ الرابع ىو الشورى . هبذا اظتبدأ ستكون دولتنا ػتفوظة . فإن دولتنا بنيت على أخالق نبيلة تتصل باأللوىية اظتتفردة 

. وأما الرفاىية فإن من واجبات الدولة ىي عدم تضييق حاجة اظتواطنُت.  من سورة الشورى38يامُت ىذا اظتبدأ من القرآن وىي اآلية 
أو " باتشاسيال " وشتى اظتبادئ اليت اقًتحها ب  .  ألقى سوكارنو مقالتو عن اظتبادئ األساسية للدولة 1945 مث يف اليوم األول من يونيو 

يف ذلك االجتماع  .األلوىية - 5الرفاىية ، و- 4الشورى ، - 3العاظتية ، و- 2الوطنية ، و- 1: وىذه اظتبادئ ىي. اظتبادئ اطتمسة 
 ليس ىناك فرق أساسي بُت ما اقًتحو ػتمد نتُت وسوكارنو إال أن سوكارنو شتى ىذه 67.أبدى سوكارنو رأيو عن معاين كل من اظتبدأ

. اظتبادئ اطتمسة ببنتشاسيال فأضتق ظهور ىذه اظتبادئ بو ومل ينفك عنو
وبعد ىذا االجتماع انقسمت آراء .ولكن اللجنة ليست فيها سوكارنو وػتمد نتُت فحسب ، فهناك أشخاص كثَتون أبدوا كذلك آراءىم 

.  قسم يريد اإلسالم شرعة ومنهاجا وآخر ال يريده : أعضاء اللجنة عن مبدإ الدولة إىل قسمُت 

 من الوطنيُت ال 5 ؽتن يعرف باإلسالميُت الوطنيُت و4: ضتل ىذا االختالف كونت اللجنة غتموعة صغَتة تتكون من تسعة أعضاء 
 صياغة مقدمة دستور إندونيسيا اظتشهور مبيثاق جاكرتا 1945 يونيو 22   ونتجت من اجتماعهم اظتؤرخ 68. ينحازون إىل الفكرة الدينية 

إندونيسيا اظتتحدة، :اإلنسانية العادلة اظتتمدنة، وثالثا :وثانيا الربانية اظتتفردة بوجوب تطبيق الشريعة للمسلمُت ؛  : أوال : الذي نص فيها 
وتقررت ىذه اظتبادئ  . (صتميع شعب إندونيسيا) العدالة االجتماعية:، وخامسا (عن طريق مشورة وتوكيل شعيب)الشعبية اضتكيمة :ورابعا

 . 1945 أغسطس 17مبثل ىذه الصيغة إىل يوم استقالل إندونيسيا 

 يف مساء يوم :قال ػتمد حىت نائب رئيس اصتمهورية اإلندونيسية . ويف مساء االستقالل حدث حادث أدى إل حذف سبع كلمات فيها 
من )اتصل َب السيد نيتشيجيما ىاتفيا وسألٍت عن إمكانية استقباِل جندي من رسول كيجون -  م 1945 أغسطس 17– االستقالل 
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(BPUPKI), (1992), edisi ke-2, h.55-72. 
68 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), Jilid 2, h. 132,. 
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وشتحتهما . واظتًتجم يف ىذا اللقاء ىو السيد نيتشيجيما نفسو . ، ألنو سيأيت مبعلومة يف غاية األقتية ظتستقبل إندونيسيا (القوات البحرية
أتى خبرب رفض من فئة بروتستان –  (كيجون)الذي  نسيت اشتو والذي أتى رسوال من القوات البحرية – إن ىذا اصتندي . باجمليء 

وكاتوليكي يف  اظتناطق اليت تسيطرىا القوات البحرية اليابانية الكلمات السبع اظتنصوصة على مقدمة القانون األساسي اإلندونيسي الىت 
 Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariatاإلعتية اليت هبا توجب اظتسلمُت على تطبيق الشريعة اإلسالمية : ذكرت فيها 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya). 
قالوا إن تلك الكلمات ال تعنيهم وال تتعلق هبم، إهنا تعٍت األمة اإلسالمية  (طائفة من بروتستان وكاتوليكي)إهنم : قال ىذا الرسول 

إن كان ىذا التمييز ال . فوجود تلك الكلمات السبع يف القانون األساسي للدولة  يوحي بوجود التمييز بُت اظتسلمُت وغَتىم . فحسب 
إن ىذا ليس دتييزا ولكنها ختصيص لْلمة اظتسلمة : عتما  (ػتمد حىت)قلت  . يزال فإهنم فضلوا اطتروج وعدم االنضمام بالدولة اإلندونيسية 

 من 22فقد اشًتك يف صياغة ىذه اظتقدمة السيد مراميس أحد عضو اللجنة وليس لو أي اعًتاض، وقد وقع ىو ىذه اظتقدمة يف اليوم . 
 69. مع باقي أعضاء اللجنة 1945يونيو 

ولعل السيد مراميس ال يفكر أن ىذه الكلمات السبع ال . قال ىذا اصتندي  إن ىذا موقف وشعور زعماء بروتستان وكاتوليكي يف اظتنطقة 
مع أن . ىو ال يشعر أن ىذه الكلمات ىي التمييز . من السكان وال تعٍت غَتىم  % 90تعٍت إال األمة اظتسلمة اليت وصلت نسبتها 

إذا كانت بنودىا . اظتقدمة من القانون األساسي ىو أصل األصول ، ولذلك فإن كلماهتا ال بد أن تشمل رتيع اظتواطنُت بدون االستثناء 
فإن أصرت اضتكومة على ىذا اظتوقف فإهنم سيختارون االنفصال عن ىذه الدولة . تعٌت طائفة كثَتة فإن طائفة قليلة تشعر بوجود التمييز 

. اصتديدة 
فأخذ كالمو يتسرب يف ذىٍت " بالوحدة نفوز وبالفرقة ننهزم " نظرا إىل حب ىذا اصتند ي يف استقالل أندونيسيا وذكرين بالشعار الدائم 

 سنة من وراء السجن أو من اإلخراج من البلد للوصلول إىل وحدة إندونيسيا وال 25فعادت ذكريايت بالكفاح الدائم طوال . ويؤثر موقفي 
 70ىل اإلندونيسيا اصتديدة ستتمزق وتعود إىل سيطرة االستعمار بسبب نتكن حلو ؟ . تتجزأ 

 

وحضر يف ىذا . ، عقد االجتماع للبحث عن إمكانية تعديل اظتبدإ األول من اظتبادئ اطتمسة 1945 أغسطس 18ويف صباح اليوم  
االجتماع واحد ىاشم من هنضة العلماء و كي باجوس ىادي كوسومو من احملمدية وكسمان سينجادنتيجو من احملمدية وػتمد حىت من 

وبعد مداخالت ومناقشات طويلة من قبول ورفض ونظرا إىل مصاحل الدولة ووحدهتا اقتنع . سومطرة الغربية وتوكو ػتمد حسن من أتشيو 
 بعد كلمة Yang Maha Esa))كلهم َبذف سبع كلمات منصوصة يف ميثاق جاكرتا ؼتصصة للمسلمُت بشرط إدخال كلمة اظتتفردة 

 Ketuhanan).) 71األلوىية 
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اإلنسانية العادلة اظتتمدنة ، الوحدة اإلندنيسية ، الشعبية األلوىية أو الربانية اظتتفردة ، : فأصبحت اظتبادئ اطتمسة بعد ىذا االجتماع كاآليت
 . (صتميع شعب إندونيسيا) ، العدالة االجتماعية (عن طريق مشورة وتوكيل شعيب) اضتكيمة

 

 تحليل كل مبدأ

مهما اختلفت اآلراء حول تفسَت ىذا النص ولكن الدستور . األلوىية أو الربانية اظتتفردة : يف اظتبدأ األول من اظتبادئ اطتمسة نص فيها 
والدولة تضمن حرية الشعب يف تطبيق تعاليم دينهم حسب عقيدهتم . يؤكد بأن الدولة تأسست على مبدأ األلوىية أو الربانية اظتتفردة 

يف مقدمة اظتيثاق وذكر كلمة " البسملة"فاختيار النيب صلى اهلل عليو وسلم نص .  وىذا اظتبدأ لو جذور قوية يف ميثاق اظتدينة 72.وأدياهنم
:  من ميثاق اظتدينة25وذكر يف اظتادة . واعًتاف النيب باألديان األخرى لدليل قوي على ىذه العالقة 1للمسلمُت واظتؤمنيىن يف اظتادة " أمة"

وإن يهود بٍت عوف أمة مع اظتؤمنُت ، لليهود دينهم وللمسلمُت دينهم مواليهم وأنفسهم ، إال من ظلم نفسو وأمث فإنو ال يوتغ إال نفسو 
  73.وأىل بيتو

. يف طيات القرآن ستنبت اظتبادئ اطتمسة نباتا حسنا : قال ػتمد ناصر تعليقا عن اظتبادئ اطتمسة بصفة عامة واظتبدإ األول بصفة خاصة
فهم ينظرون إليها كشيئ ال يتجزأ . شيئا أجنبيا عتم ختالف تعاليم القرآن "يف نظر اظتسلمُت ، اظتبادئ اطتمسة ليست أمرا مرفوضا وليست 

إن اظتبادئ اطتمسة تتضمن فيها غاية اإلسالم . ىذا ال يعٍت أن اظتبادئ اطتمسة ىي القرآن أو تشمل رتيع تعاليم اإلسالم . عن القرآن 
. ؿتن نعتقد اعتقادا جازما أن على أرض وإقليم اإلسالم تنبت اظتبادئ اطتمسة نباتا حسنا . ولكن اظتبادئ اطتمسة ليست ىي اإلسالم 

خبالف ما إذا كان : وأضاف .ألن االعتقاد بأن اإللو واحد ال نتكن أن ينبت مبجرد التلفظ أو وضع مصطلح األلوىية اظتتفردة يف النص 
ولإلنسان الذي ال يرغب يف الدين فإنو لن ينجح يف تطبيق اظتبادئ اطتمسة و . ينطق باللسان فحسب " األلوىية اظتتفردة "ىذه اظتادة 

. إذا كان اإلنسان ال يستطيع تطبيق اظتبدأ األول الذي ىو أصل الشجرة فإنو سيكون فاشال يف تطبيق باقي اظتبادئ . يفشل من أول وىلة 
وإذا كان ىذا فاشال فتبقى اظتبادئ اطتمسة شكال جسدا بدون روح ويتطرق إىل تأويل فاسد لتحليل أعمال فاسدة ختالف اظتبادئ اضتقيقية 

 ووضع األلوىية والربانية يف اظتبدإ األول من بانتشاسيال يدل على فقو العلماء الذين كلفوا أمانة صياغة مبادئ الدولة وؾتاحهم يف 74. 
وقبوعتم َبذف سبع كلمات ختص اظتسلمُت يف تطبيق الشريعة يف اظتبدإ األول دليل على تساػتهم . اقتناع اآلخرين على قبول ىذه الفكرة 

 .  وتقدْي مصلحة عامة ما مل تصطدم مبقاصد الشريعة
فٙزا اٌّجذأ ٠ششذ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌٝ رؾم١ك أغب١ٔزُٙ فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح ، . أِب اٌّجذأ اٌضبٟٔ ٚ٘ٛ ا٦ٔغب١ٔخ اٌؼبدٌخ اٌّزّذٔخ 

ٚظٙش . ٚ٘زا اٌّجذأ ٠ئوذ اؽزشاَ اٌذٌٚخ ؽمٛق ا٦ٔغبْ اؽزشاِب ث١ٍغب . ِٙزث١ٓ ِٚئدث١ٓ ٠ٚؾزشِْٛ ؽمٛق ا٢خش٠ٓ

                                                           
النص األصلى من الدستور 72

Undang-undang Isi pasal 29 ayat 1 dan 2 Tentang agama yang berbunyi: 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
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خبالف ما إذا كان : وأضاف .ألن االعتقاد بأن اإللو واحد ال نتكن أن ينبت مبجرد التلفظ أو وضع مصطلح األلوىية اظتتفردة يف النص 
ولإلنسان الذي ال يرغب يف الدين فإنو لن ينجح يف تطبيق اظتبادئ اطتمسة و . ينطق باللسان فحسب " األلوىية اظتتفردة "ىذه اظتادة 
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 ووضع األلوىية والربانية يف اظتبدإ األول من بانتشاسيال يدل على فقو العلماء الذين كلفوا أمانة صياغة مبادئ الدولة وؾتاحهم يف 74. 
وقبوعتم َبذف سبع كلمات ختص اظتسلمُت يف تطبيق الشريعة يف اظتبدإ األول دليل على تساػتهم . اقتناع اآلخرين على قبول ىذه الفكرة 

 .  وتقدْي مصلحة عامة ما مل تصطدم مبقاصد الشريعة
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 28ٌّبدح فٟ أِب ا .  29 ٚ 28ػضَ اٌذٌٚخ ػٍٝ اؽزشاَ ؽمٛق ا٦ٔغبْ ع١ٍب فٟ دعزٛس اٌذٌٚخ ال ع١ّب فٟ اٌّبدر١ٓ 

صُ رزٍٖٛ اٌففمشاد . ؽش٠خ االشزشان ٚاالعزّبع ٚاثذاء اٌشأٞ ثبٌٍغبْ ٚاٌىزبثخ ٚغ١ش٘ب ٠مش٘ب اٌذعزٛس  :ٔظٙبف
ٚٔض فٟ اٌّبدح . اٌخبطخ ػٓ ؽمٛق ا٦ٔغبْ 28A . اْ ٌىً أغبْ ؽك اٌؾ١بح ٚاٌغؼٟ اٌٝ اٌذفبع ػٓ ؽ١برٗ  : 

28Bٚفٟ اٌّبدح   2ٚفٟ اٌفمشح . اْ ٌىً أغبْ ؽك رى٠ٛٓ اٌؼبئٍخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ إٌغً ػٓ ؽش٠ك اٌضٚاط  : 1 فمشح 
ٚفٟ . ٚاْ ٌىً ؽفً ؽك اعزّشاس٠خ اٌؾ١بح ٚإٌّٛ ٚإٌشؤح ، ٌٚٗ ؽك اٌؾّب٠خ ػٓ أٞ ػٕف ٚاٌزفشلخ فٟ اٌزؼبًِ : 

28Cاٌّبدح  اْ ٌىً أغبْ ؽك رط٠ٛش ٔفغٗ ػٓ ؽش٠ك عذ ؽبعبرٗ ا٤عبع١خ ، ٌٚٗ ؽك اٌؾظٛي ػٍٝ  : 1 فمشح

اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٚٗ ؽك االٔزفبع ػٍٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌفٓ ٚاٌؾؼبسح ٌزشل١خ ِغزٜٛ ؽ١برٗ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ 
اْ ٌىً أغبْ ؽك اٌزمذَ فٟ اٌغؼٟ ػٍٝ ِظٍؾخ ٔفغٗ فٟ اؽبس اٌغّبػخ  : 2ٚفٟ اٌفمشح . اٌشفب١٘خ فٟ اٌؾ١بح 

ٚفٟ اٌّبدح . ٌز١ّٕخ اٌّغزّغ ٚاٌٛؽٓ ٚاٌذٌٚخ  28D ٌىً أغبْ ؽك فٟ االػزشاف ٚاٌؼّبْ ٚاٌؾّب٠خ : 1 فمشح 

ٌىً أغبْ ؽك فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌؼًّ ٚاعزؾمبق ا٤عشح  : 2ٚفٟ اٌفمشح . ٚاٌؼذي ٚعٛاع١خ أِبَ اٌؾىُ 

ٚفٟ . ٌٚىً أغبْ ؽك اٌؾظٛي ػٍٝ فشطخ اٌؼًّ فٟ اٌؾىِٛخ  : 3ٚفٟ اٌفمشح . ٚاٌّؼبٍِخ ثب٦ٔظبف فٟ ػٍّٗ 

28J اٌٝ 28ٚرٕزٟٙ اٌّبدح . ٌٚىً أغبْ ؽك اٌؾظٛي ػٍٝ اٌغٕغ١خ  : 4اٌفمشح  . ٚع١ّؼٙب رزؼٍك ثؾمٛق ا٦ٔغبْ  

:  فٕظب2ٚأِب اٌفمشح . ٚعٛد اٌذٌٚخ ػٍٝ أعبط اٌشثب١ٔخ اٌّزفشدح  : 1فبٌفمشح .  فززىْٛ ِٓ فمشر١ٓ 29أِب فٟ اٌّبدح 

75. ٚاٌذٌٚخ رؼّٓ ؽش٠خ اٌشؼت فٟ اخز١بس أد٠بُٔٙ ٚرطج١ك رؼب١ٌُ د٠ُٕٙ ؽغت ػم١ذرُٙ ٚأد٠بُٔٙ  
ػّك عزٚس اٌّجبدة اٌخّغخ ٚدعزٛس أذ١ٔٚغ١ب فٟ ١ِضبق اٌّذ٠ٕخ ثؼذ ػشع ٘بر١ٓ اٌّبدر١ٓ ف١ظٙش ع١ٍب ِذٜ 

ْٚ :  ِٓ ١ِضبق اٌّذ٠ٕخ ِب ٔظٗ 13ٚروش فٟ اٌّبدح . ٚد٠ٓ ا٦عالَ  ، أَ ُْ ُْٕٙ ِِ ْٓ ثََغٝ  َِ َٓ َػٍَٝ  زَّم١ِ ُّ ٌْ َٓ ا ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َّْ ا اِ َٚ
 ُْ ِ٘ ٌَذ أََؽِذ َٚ  َْ ْٛ َوب ٌَ َٚ ١ًؼب،  ِّ ِٗ َع ُْ َػ١ٍَْ َّْ أ٠َِْذ٠َُٙ اِ َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ْٚ فََغبٍد ث١َْ ، أَ ٍْ ا َٚ ْٚ ُػْذ ، أَ ٍُ ْٚ اْص ٚأوذ . اْثزََغٝ َدِع١َؼخَ  ظٍُُ، أَ

اْ دِبءوُ ٚأِٛاٌىُ ػ١ٍىُ ! أ٠ٙب إٌبط ):إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌّؼبٟٔ ا٦ٔغب١ٔخ فٟ ؽغخ اٌٛداع ؽ١ش لبي 
ؽشاَ اٌٝ أْ رٍمٛا سثىُ ، وؾشِخ ٠ِٛىُ ٘زا ، ٚوؾشِخ شٙشوُ ٘زا، ٚأىُ عزٍمْٛ سثىُ، ف١غؤٌىُ ػٓ أػّبٌىُ، 

76(...ٚلذ ثٍغذ، فّٓ وبٔذ ػٕذٖ أِبٔخ ف١ٍئد٘ب اٌٝ ِٓ ائزّٕٗ ػ١ٍٙب  

ىذا اظتبدأ يربط اظتواطنُت مع اختالف األديان واظتناطق واللغات احمللية واأللوان والتقاليد بدولة .  وأما اظتبدأ الثالث فهو إندونيسيا اظتتحدة 
بل استقرت فكرة الوحدة بعيدا قبل استقالل إندونيسيا . فاالحتاد عزيز يف ىذه الدولة . إندونيسيا اليت تعًتف رتيع ىذه الفوارق وحتًتمها 

 SUMPAH))ونتجت من ىذه التفاقيات ثالثة أشياء اشتهرت باسم حلف الشباب  . 1928عندما حدثت اتفاقيات الشباب سنة 
PEMUDA .  االتفاقية عن وحدة األمة وىي إندونيسيا ، ووحدة الوطن وىو إندونيسا، ووحدة اللغة وىي اللغة : وىذه الثالثة ىي

ادة امل)وذكر يف ميثاق اظتدينة إن اظتؤمنُت واظتسلمُت أمة واحدة من دون الناس .وىذا اظتبدأ كذلك لو أصل أصيل يف اإلسالم . اإلندونيسية 
َح ( . 1 َر َعَلى َمنْس حارب أىل ىذه الصحيفة، وإن بينهم النُّصْس نَ ُهمْس النَّلصْس ِلِمَُت نفقَتهم َوِإنَّل بَ ي ْس َوِإنَّل َعَلى الْسيَ ُهوِد نفقَتهم َوَعَلى الْسُمسْس

( .  37 ادةامل) َوالنَّلِصيَحَة، َوالْسربَّل ُدوَن اإِلمث
فهذا اظتبدأ . اتي، يف رتيع األمور واظتستو (عن طريق مشورة وتوكيل شعيب) الشعبية اضتكيمة: ونصها . واظتبدأ الرابع فهو مبدأ الشورى

.  وال شك أن عتذا اظتبدأ أصال قويا يف اإلسالم وال حاجة إِل بسطها ىنا . مطبق بشكل جيد يف إندونيسيا يف كل مستويات اجملتمع 
                                                           

 ثؼذ اٌزؼذ٠ً  1945ٚإٌض ا٤طٍٟ ِٓ ٘بر١ٓ اٌّبدر١ٓ ٠ٛعذ  فٟ دعزٛس دٌٚخ أذ١ٔٚغ١ب  75
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و 16 و  15  يتوافق مع وثيقة اظتدينة اظتادة  وىذا اظتبدأ.(صتميع شعب إندونيسيا) وأما اظتبدأ اطتامس أو األخَت ىو العدالة االجتماعية
وإنو من تبعنا من يهود فإن لو .)(وإن اظتؤمنُت بعضهم مواىل بعض دون الناس, وإن ذمة اهلل واحدة كتَت عليهم أدناىم ):  ما نصها37

وإن على اليهود نفقتهم ، وعلى اظتسلمُت نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب )(النصر واألسوة غَت مظلومُت وال متناصر عليهم 
.  وإنو ال يأمث امرؤ َبليفو و وإن النصر للمظلوم  ( ب37 ). أىل ىذه الصحيفة  ، وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث 

وإذا أنعمنا النظر إىل فكرة صياغة ىذه اظتبادئ فكل يعرف وال بد أن يعًتف أن روح تعاليم اإلسالم وروح واقع اجملتمع اإلندونيسي وروح 
وىذه اظتبادئ مسايرة مع . التسامح عتى أىم األمور اليت اعتربىا أعضاء صتنة إعداد االستقالل اإلندونيسي يف صياغة اظتبادئ اطتمسة 

ىذه اظتبادئ استنتجت من واقع اظتواطنُت الذين . وثائق اظتدينة وتكون صاضتة إن شاء اهلل يف تطبيق روح اإلسالم يف دولتنا أندونيسيا
 77.معظمهم اظتسلمون وواقع التقاليد اليت يتوارثها السكان من جيل إىل جيل 

  ال سيما في م سساتها التعليمية والدعويةفي إندونيسيا"  رحمة للعالمين "مستقبل رسالة اإلسالم : الخاتمة
وإذا نظرنا إىل غتموعة اظتبادئ اليت تكونت منها باتنشاسيال مث دققنا النظر إىل دستور إندونيسيا فإين متفائل بقدرة إندونيسيا   

إن اظتبادئ اطتمسة ليست .  من حيث اظتبدأ: فاألول : ىذا التفاؤل يندرج حتت ثالثة أصول " . رزتة للعاظتُت"على حتقيق رسالة اإلسالم 
فأصبحت نقاط االتفاق اليت .حتيل التحقيق ولكن صادرة عن واقع قائم يف الشعوب والقبائل الساكنُت يف إندونيسيا يسصادرة عن خيال 

من حيث التاريخ ، فإن عتذه اظتبادي اطتمسة جذورا عميقة متصلة إىل ميثاق : والثاين . اتفق عليها رتيع العناصر اظتوجودة يف إندونيسيا 
وقد ؾتح الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف اظتدينة هبذا اظتيثاق لنشر الرزتة لكافة مواطٍت اظتدينة وانتشرت الرزتة بعدىا إىل كل .    اظتدينة 

، والعصبية اليت تلتف حول الرياسة، إقامة الدولة على أساس 78الرياسة القوية :  عناصر فقد توفرت لدى ىذه الدولة أربعة .  بقعة يف العامل
فشخصية النيب صلى اهلل عليو وسلم شخصية قوية وػتًتمة وحولو صحابة يدافعون عنو .  ، ووجود النظام الذي ينظم حياة اجملتمع 79الدين

فإلندونيسيا اليوم ميثاق ودستور يتالئمان مع . دفاعا قويا، وأصبح اإلسالم أساسا للدولة مع وجود النظام يف سياسة التعامل بُت اجملتمع 
فإذا وجد  شخصية قوية يلتف حولو أناس ذوو كفاءة مرموقة وصالح بارز ويتعاونون فيما بينهم . ميثاق اظتدينة وروح اإلسالم بصفة عامة 
واألصل الثالث ىو طبيعة أصيلة من .  فسنة اهلل ستعود كما كانت الرزتة تنتشر يف دولة اظتدينة يف حتقيق اظتبادئ والدستور اظتتفق عليها 

ولذلك انتشر اإلسالم اظتوصوف بدين الرزتة يف ىذه الدولة انتشارا سلميا وافق طبيعة شعبها . شعب إندونيسيا ، وىي طبيعة رحيمة لطيفة 
 . الرحيمة اللطيفة 

أما مؤسساهتا التعليمية والدعوية فتابعة لطبيعة مبادئ الدولة حيث إهنا ملزمة بأخذىا وتطبيقها وال كتوز ؼتالفتها يف رتيع الربامج اليت تسَت 
 . عليها اظتؤسسة 

: اظتراجع 
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والتغلب إفتا يكون بالعصبية واتفاق , وذلك ألن اظتلك إفتا لتصل بالتغلب , إما من نبوة أو دعوة حق , إن الدول العامة االستيالء العظيمة اظتلك أصلها الدين : قال ابن خلدون 79
وسره أن القلوب إذا تداعت إىل أىواء ,  (لو أنفقت ما يف األرض رتيعا ما ألفت بُت قلوهبم): قال تعاىل . ورتع القلوب وتأليفها إفتا يكون مبعونة من اهلل يف إقامة دينو . األىواء على اظتطالبة 

, الباطل واظتيل إىل الدنيا حصل التنافس وفشا اطتالف ذ وإذا انصرفت إىل اضتق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على اهلل احتدت وجهتها فذىب التنافس وقل اطتالف وحسن التعاون والتعاضد 
 ( 125-124| اظتقدمة ). فعظمت الدولة , واتسع نطاق الكلمة لذلك 
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اظتكتب اإلسالمي و :   ، بَتوت وهبامشو منتخب كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ، مسند اإلمام أزتدابن حنبل، أزتد ، اإلمام ، 
دار صادر  

 1/ ، ط 1993- 1413دار الكتب العلمية ، :  ، بَتوت مقدمة ابن خلدون ، 

 دار الكتب العلمية ، دون سنة الطبع: ، اظتطبوعة مع شرحو حتفة األحوذي ، بَتوت سنن الًتمذي ابن سورة ، أبو عيسى ، 

دون سنة الطبع     , ، دار اظتعارف لسان العربابن منظور، أبو الفضل رتال الدين ػتمد بن مكرم اإلفريقي اظتصري، 

 1/ م، ط1995- ى 1415دار إحياء الًتاث العرَب ،   :  ، بَتوت مصطفى السقا:  السَتة النبوية ، ، حتقيق ،ابن ىشام

شركة مكتبة ومطبعة مصطفي الباَب اضتليب : ،  مصر صحيح البخاري البخاري، ػتمد بن إشتاعيل بن إبراىيم بن اظتغَتة بردزبو اصتعفي، 
   1953  -1372وأوالده ، 

 م 1986مكتبة لبنان  ، :  ، بَتوت ؼتتار الصحاح الرازي ، ػتمد بن أَب بكر، 

 دار الكتب العلمية ، بدون سنة الطبع:  ،  بَتوت سنن أَب داود اظتطبوعة مع شرحو عون اظتعبودالسجستاين ، سليمان بن األشعث ، 

- ى 1407دار الريان للًتاث ، : ،  القاىرة فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  العسقالين ، أزتد بن علي بن حجر، اإلمام اضتافظ،
 1/ م ، ط1986

  1992- ى 1412مكتبة العلوم واضتكم ، :  ، اظتدينة اظتنورة السَتة النبوية الصحيحة، العمري ، أكرم ضياء ، الدكتور

شرح صحيح مسلم من  القرص اظتمغنط ظتوسوعة اضتديث الشريف النووي ، اإلمام ، 

 1991-  ى 1412دار اضتديث ، :   القاىرة صحيح مسلم بًتقيم ػتمد فؤاد عبد الباقي،النيسابوري ، أبو اضتسن مسلم بن اضتجاج ، 
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ABSTRAK 

 
 

Makalah  ini berjudul “Budaya Makkaleleng Mewujudkan Kedamaian dan Kemakmuran Pada 
Masyarakat Sungai Pandan Kabupaten Kubu Raya”. Di antara berbagai masalah yang dibahas 
mengenai Budaya Makkaleleng adalah pola interaksi masyarakat Sungai Pandan, peran 
budaya makkaleleng dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran pada masyarakat 
Sungai Pandan. Untuk dapat menjawab pokok masalah tersebut, ada tiga pertanyaan yang 
diangkat untuk dikaji, yaitu: (1) Bagaimana interaksi masyarakat Sungai Pandan? (2) 
Bagaimana peran budaya makkaleleng dalam mewujudkan kedamaian pada masyarakat 
Sungai Pandan? (3) Bagaimana peran budaya makkaleleng dalam mewujudkan 
kemakmuran pada masyarakat Sungai Pandan? 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan melalui observasi, 
wawancara dan pengumpulan data sekunder. Dengan pendekatan analisis sejarah sosial 
dan kultur. Analisis data dilakukan dengan mendiskripsikan data yang terkait pola 
interaksi, dan peran budaya makkaleleng pada masyarakat Sungai Pandan dalam 
mewujudkan kedamaian dan kemakmuran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi masyarakat Sungai Pandan 
melalui komunikasi, sehingga terjadi kontak sosial, selanjutnya proses sosial dalam bentuk 
kerjasama yang melahirkan budaya makkaleleng. Budaya makkaleleng dilakukan dalam 
bentuk pendidikan, keamanan, pelestarian lingkungan, infrastruktur, pembangunan 
rumah dan pertanian. Peran Budaya makkaleleng ini dilestarikan oleh masyarakat Sungai 
Pandan yang terdiri dari To-Panrita, To-Sugi, To-Warani, dan To-Sulasena. 

 
Kata Kunci: Budaya Makkaleleng, kedamaian, kemakmuran 

 

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari manusia yang lain. Apalagi 
dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hubungan antara yang satu dan yang lain tidak bisa 
dipisahkan dari kehidupan sosial. Masyarakat di Kalimantan Barat baik penduduk migran maupun 
penduduk asli saling mempengaruhi dalam bidang sosila dan budaya. Kebijakan pembangunan Provinsi 
Kalimantan Barat yang mengakomodasi nilai-nilai kultural setempat dan pendatang telah melahirkan 
keharmonisan dan keragaman daerah yang berbudaya lokal, dan dapat mewujudkan pemukiman yang 
nyaman, pengembangan sumber daya manusia, dunia usaha dan pariwisata, tanpa menghilangkan 
budaya daerah. Memberikan ruang bagi penguatan jati diri daerah dan kemapanan kebudayaan lokal 
sehingga dijadikan acuan dalam berperilaku.  
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Keberagaman penduduk Kalimantan Barat menurut Berry80 disebut dengan nama masyarakat 
kulturalisme atau masyarakat majemuk (populasi pada umumnya, berbagai kelompok yang 
berakulturasi, dan pemerintah) yang menghargai fluralisme dan memungkinkan keragaman tetap lestari. 
Kaum pendatang dan penduduk lokal menerima integrasi sebagai cara-cara yang umum untuk 
menghadapi keragaman budaya. Proses integrasi dapat dilihat di Kota Pontianak, dimana populasi etnis 
pendatang lebih dominan dibandingkan dengan populasi penduduk asli sehingga tercipta konsep 
pluralitas di Kota Pontianak, terdapat beragam pertemuan budaya antar etnis dan adanya kemandirian 
budaya yang dilakukan etnis pendatang dalam ranah komunitasnya. Konsekuensi daerah seperti ini 
sangat jarang muncul budaya suatu kelompok etnis yang dapat dijadikan acuan dalam bersikap dan 
berperilaku. 

Kondisi di atas berbeda dengan komposisi penduduk Sungai Pandan yang populasinya banyak 
etnis Bugis yang tetap mempertahankan budaya mereka dirantau, bahkan penduduk minoritas yakni 
Melayu ikut terpengaruh dengan budaya masyarakat Bugis. Salah satu budaya yang masih bertahan 
sampai sekarang adalah budaya makkaleleng. 

Makkaleleng berasal dari bahasa Bugis yang berarti berkeliling atau bergiliran. Mereka berkeliling 
atau bergiliran dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berat dan 
membutuhkan tenaga yang banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Intinya makkaleleng adalah 
suatu kerjasama dalam bentuk gotong royong yang mengantarkan masyarakat Sungai Pandan pada 
kedamaian dan kemakmuran.  

Budaya makkaleleng tetap lestari pada masyarakat Sungai Pandang karena peran beberapa orang 
Bugis yang berprofesi sebagai berikut: pertama, To Panrita yaitu para cendikiawan, pemimpin agama dan 
orang-orang berilmu, dan telah bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Kedua, To-Sugi, ialah orang-
orang kayayang karena keuletannyaberusaha dapat menjadi usahawan yang kaya dan terpandang dalam 
mengatur kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ketiga, To-Warani, ialah orang-orang pemberani 
yang tampil untuk membela kepentingan negara/kerajaan dalam peperangan melawan musuh. Keempat, 
To-Sulasena, adalah orang-orang yang berkeahlian khusus, semacam teknokrat-teknokrat yang tak kering-
kering daya karsanya untuk mencari usaha perbaikan masyarakat dan negara.81 

Dalam tulisan ini akan dibahas interaksi masyarakat Sungai Pandan dan budaya makkaleleng dalam 
mewujudkan masyarakat yang damai dan makmur pada masyarakat Sungai Pandan, serta peran To-
Panrita, To- Sugi, To-Warani dan To-Sulasena dalam melestarikan budaya makkaleleng. 

 
INTERAKSI MASYARAKAT SUNGAI PANDAN 

 Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial, 
tidak mungkin ada kehidupan bersama. Ertemuan orang perorang secara badaniah belaka tidak akan 
menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam ini baru akan 
terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling berbicara, dan 
seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, konflik, dan lain sebagainya. 
Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang menunjukkan pada 
hubungan-hubungan sosial, yang dinamis.82 

 Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat suatu 
proses hubungan antar manusia satu dan yang lainnya. Proses hubungan tersebut berupa aksi sosial 
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Keberagaman penduduk Kalimantan Barat menurut Berry80 disebut dengan nama masyarakat 
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yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus. Antar aksi (interaksi) sosial, 
dimaksudkan sebagai pengaruh timbale balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu satu dan 
individu atau kelompok lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.83 

 Khusus Sungai Pandan yang terdiri dari dua macam komunitas yakni Bugis dan Melayu yang 
setiap etnis menunjukkan karakter tentang jati diri atau kelekatan terhadap kelompok mereka. 
Kelompok dapat terlihat ketika berinteraksi atau mengadakan kontak sosial dengan kelompok lainnya. 
Interaksi simbolik menjadikan interaksi sosial sebagai sarana individu melakukan kegiatan sosial. 
Esensinya berupa aktivitas interaksi sebagai suatu pertukaran symbol yang diberi makna, dan bersaha 
memahami perilaku manusia dari sudut pandang subyek. Kelompok-kelompok yang didasarkan latar 
belakang budaya yang berbeda ketika melakukan kontak sosial melakukan pertukaran simbol-simbol 
yang dipahami keduanya.   

 Bahasa sebagai simbol identitas etnis Bugis dan Melayu di Sungai Pandan. Walaupun etnis Bugis 
merupakan mayoritas di Sungai Pandan dibandingan dengan etnis Melayu, namun dalam berkomunikasi 
dengan etnis Melayu mereka menggunakan bahasa Melayu dengan dialeg Bugis. Kecuali etnis Bugis 
bertemu dengan etnis Bugis sendiri, mereka akan menggunakan bahasa Bugis dan Melayu, sekalipun 
pertemuan mereka itu dihadiri juga oleh etnis Melayu Sungai Pandan, karena etnis Melayu di Sungai 
Pandan juga memahami bahasa Bugis. 

 Bahasa Bugis sangat berpengaruh di Sungai Pandan, bahkan tetangga dusun sekalipun yakni 
dusun Suka Maju juga menguasai bahasa Bugis. Hal ini peneliti ketahui, sewaktu peneliti turun lapangan 
dan menetap di dusun Suka Maju sebelum ke Sungai Pandan, peneliti tinggal di rumah etnis Madura. 
Malam harinya pemilik rumah mengajak makan, di meja makan dia berkata: ―manre, aja‟ masiri‟, de gaga 
bale” (makan, jangan malu, tidak ada lauk). 

 Menurut Firi Kusumayanti bahwa bahasa menjadi simbol apresiasi (penghargaan) antar 
kelompok etnis, baik kelompok etnis Bugis, etnis Melayu maupun etnis Madura. Mereka merasa 
dihargai jika etnis lain menguasai dan menggunakan bahasa mereka dalam interaksi antar etnis. 
Apresiasi dalam penguasaan bahasa menjadikan kehidupan bermasyarakat relatif harmonis.84 

 Salah satu penyebab bahasa Bugis diketahui oleh etnis lain (Melayu, Madura dan Batak) yakni 
kebiasaan etnis Bugis mengangkat anak. Dalam pengankatan anak tidak dipengaruhi oleh faktor: tidak 
beranak, masalah materi, bahkan perbedaan agama tidak menjadi masalah. 

 Pengangkatan anak peneliti temukan di Sungai Pandan, ketika peneliti turun lapangan, dan 
menetap di keluarga Pak Nahrin. Pak Nahrin memperkenalkan kepada saya, dua orang anak angkatnya: 
―Bu, ini anak angkat saya, bidan di sini, orang Medan, mbak Masta dan mbak Endang‖85 belakangan 
peneliti ketahui bahwa kedua anak angkat Pak Nahrin beragama Kristen. 

 Dari paparan di atas memperlihatkan bahwa keluarga sebagai suatu kesatuan terkecil yang 
dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu fungsi keluarga adalah tempat mensosialisasikan diri, 
seperti sosialisasi bahasa, sebagai pengantar berkomunikasi dalam keluarga. Manusia sebagai makhluk 
dalam evolusinya lebih bergantung kepada kebudayaan, dan bukan kepada naluri atau instink. 
Masyarakat dan kebudayaannya menjadi bergantung kepada keefektifan sosialisasi, yaitu sejauh mana 
sang anak mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku masyarakat dan keluarganya. Oleh 
karena itu, masyarakat harus membentuk atau menuntut unit terkecil (keluarga) untuk meneruskan dan 
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mentransformasikan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Di dalam keluarga seorang anak 
memperoleh landasan bagi pembentukan kepribadian, sikap, perilaku, dan tanggapan emosinya.86  

 
BUDAYA MAKKALELENG DAN KEDAMAIAN DI SUNGAI PANDAN 

Dusun Sungai Pandan merupakan salah satu tempat lahir tipe demokrasi yang asli di nusantara. 
Pandangan ini didukung oleh realitas bahwa dusun Sungai Pandan memperlihatkan adanya otonomi, 
partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, pembatasan kepemilikan tanah pribadi, melalui 
semangat budaya makkaleleng. Dusun ini juga merupakan suatu kesatuan religius yang dipimpin oleh To-
Panrita. Tingginya ketaatan mereka dalam beribadah selain karena perintah agama juga karena siri‟ (harga 
diri, malu) dapat dilihat pada saat pelaksanaan shalat Jumat dan puasa pada bulan Ramadhan. 
Berdasarkan pengamatan peneliti di Sungai Pandan, di mana pada saat itu di Sungai Pandan sedang 
musim berladang. Bapak-bapak yang ada di ladang akan kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat 
Jumat, ada yang jalan kaki, sepeda, dan sepeda motor. Saat shalat Jumat inilah mereka dapat ketemu dan 
saling menanyakan kabar masing-masing. Kalau ada yang tak hadir, akan ditanyakan, dan digunjingkan 
masyarakat, jadi sanksi sosial yang berlaku. Sedangkan puasa pada bulan Ramadhan, para orang tua 
sudah membiasakan anaknya berpuasa sebelum masuk sekolah dasar, jadi setelah SD, anak-anaknya 
puasa sudah penuh. Orang tuanya pun walau kerja di ladang, mereka tetap berpuasa. Pembelajaran 
dengaan pemberian contoh ke anak. 

Penghayatan nilai-nilai etika siri‟ telah ditanamkan keluarga sejak dini. Anak-anak harus dibiasakan 
merasa malu melakukan hal-hal yang tercela dan terlarang, serta pada saat yang sama ditanamkan 
perasaan harga diri guna selalu melakukan hal yang terbaik dan terpuji. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan tradisi siri‟ di Sungai 
Pandan, maka berikut ini peneliti akan mengemukakan hal-hal utama sehubungan dengan upaya 
pengoperasian nilai-nilai kandungan siri‟ di Sungai Pandan, antara lain: Pertama, pendidikan agama serta 
sikap-sikap hidup berakhlak di kalangan orang tua amat mendukung transformasi nilai-nilai malu serta 
harga diri (martabak) dalam diri anak-anak yang bakal dipersiapkan sebagai subyek siri‟ yang baik serta 
patuh. Sudah tentu, hanya orang tua yang memiliki nilai-nilai moralitas malu serta harga diri yang dapat 
menanamkan nilai-nilai serupa dalam diri anak-anak mereka. Orang tua yang korup serta acap kali 
melakukan hal-hal yang tercela niscaya tidak dapat dijadikan sebagai figur panutan yang mempunyai 
sikap-sikap terpuji dan terhormat bagi anak-anak mereka dan orang lain. Kedua, pengoperasian nilai-nilai 
etika kandungan siri‟ diwujudkan melalui ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam 
masyarakat dengan menempatkan nilai-nilai malu serta harga diri (martabak) sebagai alat untuk mentaati 
peraturan tersebut. Pada umumnya, nilai harga diri (martabak) menyatu dalam penghayatan nilai malu, 
karena dengan merasa malu berarti seseorang memiliki harga diri guna selalu melakukan hal yang baik 
dan terpuji, seperti mentaati peraturan. 

Dalam mewujudkan kedamaian, hal pertama yang harus diubah pada diri masyarakat adalah pola 
pikir. Pola pikir terbentuk melalui pendidikan. Pendidikan di Sungai Pandan sangat diperhatikan oleh 
tokoh masyarakat, mulai dari pembuka lahan Sungai Pandan yakni H. Ismail sebagai To Warani, dan 
dibantu oleh To Panrita, To Sugi dan To Sulasena. Wujud perhatian mereka dapat dilihat dari pernyataan 
Muktar sebagai berikut: 
 

“ibu, kalau mau melihat suku Bugis yang berhasil dalam ekonomi, pendidikan dan ketaatan 
beragama, silahkan berkunjung ke dusun Sungai Pandan. Di sana, banyak wak haji, kebun mereka 

                                                           
86 M. Munandar Soeloeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: Refika, 2001), h. 152.  



 

88 | The Role of Islamic Education in Promoting The Spirit of Peace 

mentransformasikan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Di dalam keluarga seorang anak 
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luas, tenaga pendidik di desa Nipah panjang ini banyak berasal dari sana. Mereka sangat 
memperhatikan dunia pendidikan, juga sangat taat beribadah.”87   

 
Bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan, dengan cara bergotong royong mendirikan 

madrasah tsanawiyah Nurul Iman di Sungai Pandan yang menampung seluruh tamatan sekolah dasar di 
desa Nipah Panjang. Sehingga anak-anak tidak hanya mengecap dunia pendidikan setingkat sekolah 
dasar. Tetapi bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. 

Tokoh-tokoh masyarakat di Sungai Pandan termasuk agen perubahan, karena tindakan mereka 
dalam mencerdaskan masyarakat Desa Nipah Panjang. Potr Sztompka mengemukakan: perubahan 
sosial, termasuk transformasi historis berskala luas adalah prestasi aktor manusia, hasil tindakan mereka. 
Sejarah adalah dampak upaya manusia, diharapkan atau tidak, bahwa sejarah adalah buatan manusia.88 

Pengaruh tindakan mereka terhadap jalan perubahan sosial dalam bidang pendidikan, 
dampaknya dapat dirasakan, karena sampai sekarang, sekolah yang mereka dirikan masih eksis. Mereka 
memiliki kualitas pribadi yang khas (pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan fisik, 
kecerdikan dan kharisma). 

Orang Bugis Sungai Pandan sebagai pelaku sejarah dalam dunia pendidikan, di mana 
peninggalan mereka masih dapat menjadi penghubung masa lampau, seperti dikemukakan Allan Nevins 
dikutip Abdul Jalil: 

 
History is actually a bridge connectin depas with depresen and pointing the roat to the vuture. 

Artinya: sesungguhnya sejarah adalah sebuah jembatan penghubung masa lampau dan masa kini 
dan mengarahkan masa depan.89 

Wujud kedamaian di Sungai Pandan dapat dilihat juga dalam hal keamanan dalam kampung 
mereka. Penduduk Sungai Pandan mayoritas adalah petani, hasil pertanian tidak dibawa pulang ke 
rumah. Di ladang dibuat huma (rumah kecil) untuk menyimpan alat-alat dan hasil pertanian. Hasil 
panen mereka tetap terjaga di huma tanpa ada yang mencuri, setiap mereka butuh beras, mereka akan 
ke ladang dan menggiling gabah di pabrik yang terdapat di antara ladang penduduk. 

 
BUDAYA MAKKALELENG DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT SUNGAI PANDAN 

Etnis Bugis baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun di pedesaan, akan tetap eksis, apabila 
tetap mempertahankan budaya reso (usaha) dan budaya siri‟. Budaya reso lah yang mendorong mereka 
berpetualang keberbagai wilayah nusantara termasuk wilayah Sungai Pandan di Kabupaten Kubu Raya, 
baik dalam bentuk misi dagang, pertanian dan lain-lain dalam rangka mencari penghidupan yang lebih 
baik. 

Ungkapan yang sangat populer di kalangan etnis Bugis, Reso Pa Na Temmang Ngingi Na Letei 
Pammase Dewata (hanya dengan usaha yang telaten yang dapat menjadi jembatan datangnya rezeki dari 
Allah Swt),  menjadi motifasi yang sangat ampuh mengantarkan keberhasilan masyarakat etnis Bugis di 
negeri rantau. Nilai luhur budaya inilah yang menjadikan masyarakat etnis Bugis sangat ulet bekerja 
dengan berbagai macam jenis pekerjaan. 
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Keberhasilan masyarakat etnis Bugis Sungai Pandan dilandasi nilai luhur budaya siri‟, yang 
mendorong masyarakat etnis Bugis memasang target berhasil. Mereka merasa malu dan merasa tidak 
memiliki harga diri jika tidak berhasil mencapai penghidupan yang layak. Bahkan mereka tidak akan 
pulang kampung (mudik) sebelum berhasil.90  

Dalam mewujudkan kemakmuran, masyarakat Sungai Pandan melakukan kerjasama dalam 
memelihara keseimbangan alam mereka. Mereka menyadari bahwa Sungai Pandan hanyalah salah satu 
pulau kecil yang di kelilingi oleh pohon bakau dan nipah. Sehingga sewaktu maraknya penebangan 
bakau untuk produksi arang, mereka menentang dan tetap menjaga kelebatan hutan bakau tersebut. 

Hal di atas peneliti ketahui, ketika peneliti ke desa Nipah panjang, kapal motor yang peneliti 
tumpangi melewati muara Sungai Pandan, di mana hutan bakau dan nipah tumbuh sangat lebat, bahkan 
peneliti menyaksikan monyet bergelantungan. Pemandangan seperti ini membuat peneliti penasaran, 
karena di sekitar dermaga Batu Ampar, masih ada kayu bakau yang bertumpuk untuk pembuatan arang, 
dari jauh peneliti melihat ada dua tempat pembakaran kayu yang akan diolah menjadi arang. Akhirnya 
peneliti bertanya ke Ida (penduduk setempat yang menemani peneliti selama di lapangan) ―Ida 
bakaunya masih lebat ya?‖ ―ya lah bu, masyarakat Sungai Pandan melarang menebang bakau, takut 
banjir‖ jawab Ida. 

Informasi dari Ida , peneliti tanyakan lagi ke guru-guru yang ada di Sungai Pandan, ketika peneliti 
mengunjungi mereka di sekolah dasar Sungai Pandan. Penebangan bakau pernah akan dilaksanakan 
sebuah perusahaan besar yang sudah mengantongi izin, namun masyarakat menolak, dengan alasan 
kalau bakau ditebang, Sungai Pandan bisa banjir bahkan tenggelam. 

Betapa pentingnya fungsi kerjasama, digambarkan oleh Charles H. Cooley yang dikutip Soerjono 
Soekanto sebagai berikut:   

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-
kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan 
pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 
tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi 
merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.91      

 Dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu masyarakat, kebudayaan itulah yang 
mengarahkan dan mendorong terjadinya kerjasama. Misalnya, etnis Bugis di Sungi Pandan, masih 
melakukan budaya makkaleleng yakni menyediakan makanan secara bergantian dalam kelompok yang 
jumlahnya sekitar 10-12 orang, untuk dibawa ke ladang. Budaya ini dilaksanakan pada saat menyediakan 
lahan dan panen padi di ladang, di mana masyarakat Sungai Pandan membentuk kelompok yang terdiri 
dari 10-12 orang untuk saling kerjasama dalam menyediakan lahan dan memanen padi mereka. 

 Selain dalam bidang pertanian, budaya makkaleleng juga diterapkan dalam membangun 
infrastruktur di Sungai Pandan dalam bentuk kerjasama langsung (directed cooperation). Kerjasama 
merupakan hasil dari perintah atasan atau To Warani. Mereka merupakan simbol dan pengarah 
kehidupan orang banyak, merek adalah pemimpin.92 Seperti yang dilakukan H. Ismail, pembuka lahan 
Sungai Pandan sekaligus berperan sebagai kepala kampong. H. Ismail mengkoordinir warganya untuk 
mengerjakan pengerasan jalan dengan semen, biaya pengerjaannya diambil dari buh kelapa yang tumbuh 
di pinggir jalan (dua baris dari tepi jalan). Kelapa tersebut lebih dahulu diolah menjadi kopra, hasil 
penjualan koprah yang dipergunakan untuk membiayai pengerjaan jalan. Sedangkan konsumsi 
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disediakan oleh keluarga yang jalan depan rumahnya sedang diperbaiki. Pengerjaannya memakan waktu 
selama empat tahun. 

 Sampai sekarang di desa Suka Maju, hanya Dusun Sungai Pandan yang bagus jalannya, sehingga 
memudahkan masyarakat untuk mengunjungi lahan dan mengangkut hasil ladangnya. Karena merea ke 
lading selain jalan kaki juga dapat ditempuh dengan sepeda dan sepeda motor. 

 Apa yang dilakukan H. Ismail dan masyarakat Sungai Pandan pada saat itu merupakan sikap 
kepahlawanan (To Warani), sebab salah satu cirri sikap kepahlawanan adalah kesediaan seseorang untuk 
berkorban demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Kepahlawanan mengaruskan adanya 
kesediaan seseorang untuk berkorban, mengambil resiko, tapi jug kreativitas, demi kebahagiaan 
masyarakat umum. Oleh karenanya tidak mengherankan, hasil jerih payah pahlawan seringkali yang 
menikmati bukan dirinya, tetapi orang lain atau pun generasi berikutnya. Sikap ini mengandalkan 
semangat pioneer atau kepoloporan. 

 
KESIMPULAN 

1. Orang Bugis Sungai Pandan melakukan interaksi dengan berkomunikasi, komunikasi merupakan 
kunci terjadinya proses sosial.proses sosial terjadi dalam kepentingan yang bersifat asosiatif yang 
disebut kerjasama (cooperation) dalam bentuk budaya makkaleleng. Proses sosial ini melahhirkan 
asimilasi antar etnis Bugis dan Melayu di Sungai pandan. 

2. Peran orang Bugis dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran, dilakukan oleh To-Panrita, To-
Sugi, To-Warani dan To-Sulasena melalui budaya makkaleleng.     
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ABSTRAK 

Diantara isu yang dihadapi masyarakat dunia kontemporer adalah meningkatnya 
eskalasi konflik kekerasan (termasuk radikalisme atas nama agama). Setidaknya peristiwa 
yang paling dekat dengan masa penulisan artikel ini adalah serangan bom Prancis dan bom 
Thamrin Jakarta. Femonema mengesankan seakan-akan bahwa radikalisme kalangan 
agamawan masih terus tumbuh dan menjadi ancaman bagi masyarakat modern. Fenomena ini 
tentu saja mengkhawatirkan semua pihak, oleh karenanya semua berkepentingan untuk 
mengikis tindakan-tindakan tersebut.  Diantara institusi yang memiliki peran yang sangat 
relevan untuk menekan radikalisme atas nama agama adalah lembaga pendidikan, terutama 
lembaga pendidikan keagamaan. Namun ironisnya, lembaga pendidikan sendiri masih 
menghadapi persoalan yang juga serius, diantaranya isu tentang perdamaian belum menjadi 
isu penting atau arus utama dari muatan pembelajaran pendidikan agama Islam.  

Muatan tentang beberapa nilai tentang pendidikan damai hanya berbentuk materi yang 
fragmented. Tulisan ini menawarkan konsep pendidikan damai (peace education) yang prinsip 
dan bentuk praktisnya dikembangkan dari al-Quran. Jadi, bisa dikatakan ini merupakan 
sebuah tinjauan normative tentang persfektif Islam tentang perdamaian dan konflik. 
Pendidikan damai ini diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat (khususnya peserta 
didik) yang mandiri dan literate dengan upaya peace building dan conflict resolution. Tujuan dari 
artikel ini ingin mengeksplorasi persfektif Islam tentang perdamaian, yang dapat 
dikembangkan dalam pembelajara agama Islam baik di sekolah dan madrasah.  

 

Kata Kunci : Pendidikan Damai (peace education), Radikalisme, Peace Building, Resolusi 
Konflik, Pendidikan Agama Islam.  

 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya melakukan penetrasi dan transformasi 
kesadaran, sikap dan perilaku manusia. Terutama pendidikan dalam artian proses pembelajaran yang 
diselenggarakan secara sadar dan terencana.  Karena melalui proses pendidikan dan pengajaran yang 
terencana dengan baik, upaya mengembangkan potensi konstruktif dan ideologi pendidikan bagi peserta 
didik, akan dapat tercapai. Maka tidak berlebihan jika ada yang berpandangan bahwa, masa depan 
sebuah bangsa ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut mengembangkan sistem pendidikannya. 
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Mafhum mukhalafah-nya, bangsa yang mengelola sistem pendidikannya dengan serampangan, maka besar 
kemungkinannya bangsa tersebut akan terbelit dengan persoalan kemanusiaan.  

Sebagaimana dikatakan di atas lembaga pendidikan berperan sebagai sebuah proses social 
engineering untuk melakukan penetrasi secara halus (penetration of pacifique) tentang pandangan dunia, nilai 
dan gagasan kepada peserta didik, sehingga mendorong terjadinya proses transformasi pada ranah 
pemikiran, kesadaran, sikap dan perilaku seseorang.  Untuk mewujudkan maksud tersebut, tidak cukup 
hanya mengandalkan proses transfer pengetahuan dan nilai semata, akan tetapi perlu disertakan juga 
perubahan paradigma sistem pendidikannya. Mulai dari level struktural seperti regulasi-regulasi tentang 
pendidikan hingga level kulturalnya yaitu kesiapan sumber daya pendidik, dukungan dan partisipasi 
masyarakat serta politic of recognition dari pemerintahnya.  

Sepanjang undang-undang tidak mercerminkan kehendak kuat untuk mendorong proses penetrasi 
dan trasformasi tersebut, dan di sisi masyarakat dan stake holder pendidikan juga tidak memiliki 
keinginan yang juga kuat untuk perubahan tersebut, maka jangan berharap banyak lembaga pendidikan 
akan berhasil mencapai tujuan mulianya.  

Diantara isu penting dari kehidupan bernegara adalah isu tentang persatuan bangsa (integrasi), 
yaitu bagaimana menjaga kebutuhan NKRI di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. 
Heterogenitas dalam bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kewilayahan.  Heterogenitas ini kita 
ketahui di satu sisi dapat menjadi faktor perekat (sentripetal), namun di sisi lain jika tidak dikelola 
dengan baik berpotensi untuk menjadi faktor pemecah belah (sentrifugal). Pengamalan konflik yang 
terjadi berkali-kali di berbagai wilayah di Indonesia, seperti konflik sosial antara kelompok suku di 
Sambas dan Sampit, antara kelompok beragama di Maluku dan Poso atau antara sesama penganut 
agama yang sama seperti kelompok Islam Sunni dengan Ahmadiyah (termasuk juga dengan Syiah) di 
Jawa Barat dan Madura. Termasuk juga peristiwa yang paling mutakhir, serangan bom Prancis, serangan 
bom Tamrin Jakarta dan pengusiran dan pembakaran pengikut ex Gafatar di Kab. Mempawah 
Kalimantan Barat merupakan beberapa contoh kekerasan atau radikalisme yang terjadi dan melibatkan 
kelompok umat beragama, dan serangan ―truck terrorist‖ di Nice Prancis beberapa hari yang lalu.  

Diantara institusi yang diharapkan dapat mereduksi fenomena tersebut adalah dunia pendidikan. 
Pro kontra ini mengejala sekarang, sebagian kalangan menuduh ini sebagai akibat dari ―gagalnya‖ dunia 
pendidikan kita dalam membangun masyarakat multikultural, sementara yang lain berpandangan bahwa 
ini (baca: fenomena kekerasan) merupakan implikasi dari pemerintah ―gagal‖ mengelola institusi 
pendidikan. Pendidikan masih dipandang sebelah mata, dianggap tidak lebih penting dari pembangunan 
infrastruktur fisik. Terlepas dari pro kontra tersebut, yang jelas kita masih menaruh banyak harapan 
kepada dunia pendidikan untuk membuat perubahan mendasar.  

Diantara wahana untuk menumbuhkan kesadaran tentang perdamaian, anti kekerasan dan 
pentingnya persatuan dan kesatuan adalah dengan memasukkan pesan-pesan perdamaian, toleransi, 
anti-kekerasan dan kebutuhan hidup bersama secara damai (life together in harmony) ke dalam muatan mata 
pelajaran. Mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi. Dalam bahasa 
Edward J. Brantmeier (2009:37) pendidikan damai merupakan respon terhadap berbagai konflik dan 
kekerasan dalam konteks bermasyarakat, baik dalam lingkup yang paling kecil keluarga, hingga negara.  

 Dalam konteks pendidikan, terjemahan konkrit dari pendidikan damai adalah dengan cara 
mengintegrasikan pendidikan damai ke dalam muatan mata pelajaran seperti pelajaran agama dan 
keagamaan. Pendidikan Agama Islam bagi lembaga pendidikan umum atau mata pelajaran keagamaan 
seperti aqidah akhlaq, fiqh, tafsir quran dan hadits serta sejarah kebudayaan Islam pada lembaga 
pendidikan Madrasah.  
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 Dalam konteks pendidikan, terjemahan konkrit dari pendidikan damai adalah dengan cara 
mengintegrasikan pendidikan damai ke dalam muatan mata pelajaran seperti pelajaran agama dan 
keagamaan. Pendidikan Agama Islam bagi lembaga pendidikan umum atau mata pelajaran keagamaan 
seperti aqidah akhlaq, fiqh, tafsir quran dan hadits serta sejarah kebudayaan Islam pada lembaga 
pendidikan Madrasah.  
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Sejauh ini, regulasi yang mengatur tentang dunia pendidikan belum memberikan perhatian yang 
memadai dalam upaya mendorong pendidikan damai (peace education). Dalam UU Sisdiknas No 20 
Tahun 2003 atau Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pnedidikan Keagamaan tidak dinyatakan tentang urgensi pendidikan perdamaian. Demikian halnya 
dengan beberapa regulasi pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.  

Baru beberapa tahun ini Kementerian Agama RI baru mulai menyadari tentang urgensi 
pendidikan perdamaian ini, hal itu setidaknya terlihat dari adanya deklarasi Pengajaran Islam Damai di 
Seluruh Indonesia94. Acara tersebut dilaksanakan pada Pekan Ketrampilan dan Seni Pendidikan Agama 
Islam (Pentas PAI) ke VII di Asrama Haji Bekasi, selasa 11 Agustus 2015. Dalam kesempatan tersebut 
Menteri Agama RI mendeklarasikan bersama Dirjend. Pendidikan Islam, Kepala Dinas Pendidikan 
Propinsi dan Ka.Kanwil Kementerian Agama serta kurang lebih 1000 pelajar SD, SMP dan SMA yang 
mewakili 33 Propinsi di Indonesia.   

Tulisan ini dihadirkan untuk menjawab persoalan tersebut, yaitu sebuah tawaran konseptual 
terhadap bentuk pendidikan damai melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk sekolah umum dan 
Pendidikan Keagamaan pada Madrasah. Artikel ini akan memfokuskan kajiannya tentang hal-hal 
berikut; Pertama, bagaimana konsep perdamaian dalam tinjauan normatif Islam; Kedua, bagaimana 
menterjemahkan muatan-muatan perdamaian dalam ajaran Islam ke dalam materi pengajaran PAI dan 
Pendidikan Keagamaan di institusi pendidikan formal. 

 
MENUJU PENDIDIKAN DAMAI (PEACE EDUATION)95 

Dalam literature Barat istilah pendidikan damai bukan merupakan istilah baru, karena sudah 
banyak pihak yang membincangkan, mengembangkan dan bahkan menuliskan gagasan dan aksi 
pendidikan damai. Ada beberapa defenisi yang dikemukakan tentang pendidikan damai, diantaranya 
dalam versi UNICEF. Badan PBB yang menangani pendidikan ini mendefenisikan pendidikan 
perdamaian adalah proses mempromosikan pengetahuan, keahlian-keahlian, sikap dan nilai-nilai yang 
diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang memungkinkan anak-anak, pemuda dan orang 
dewasa untuk mencegah (to prevent) konflik dan kekerasan; menyelesaikan (to resolve) konflik secara 
damai; dan menciptakan (to create) kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik pada level antar 
personal, interpersonal, antar kelompok, nasional dan internasional. (Susan Fountain, 1999:1). Dari 
defenisi ini dapat ditarik kata kuncinya adalah proses mempromosikan pengetahuan, keahlian, sikap dan 
nilai untuk mencegah, menyelesaikan dan menciptakan perdamaian pada setiap level.  

Konsep pendidikan damai ini merupakan kelanjutan dari komitment UNICEF tentang visi 
pendidikan dasar yang berkualitas yang menekankan perlu ada proses pendidikan yang mengajarkan 
tentang pengetahuan, keterampilan dan nilai tentang hidup dan bekerja bersama secara berdaulat dan 
berpartisipasi dalam pembangunan. Ini dapat dilihat pada agenda The Future Global Agenda for 
Children – Imperatives for the Twenty-First Century (UNICEF 1999, E/ICEF/1999/10 yang 
berkomitmen memastikan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran membantu untuk membentuk 2 
hal yaitu modal manusia untuk pertumbuhan ekonomi dan modal sosial untuk toleransi, saling 
menghormati dan hak setiap individu untuk turut serta mewujudkan persamaan dalam kehidupan 
                                                           

94. Lihat Dirjen Pendikan Kemenag Canangkan Islam Damai di Sekolah dalam http://pendis.kemenag.go.id/ 
index.php?a=detilberita&id=7690#.VlP-61trQwo, Diakses 23 November 2015.  

95. Istilah pendidikan damai ini di beberapa negara berbeda-beda istilahnya, meskipun substansinya kurang lebih 
sama. Seperti di Korea Utara dikenal isitlah pendidikan reunifikasi, ada juga pendidikan resolusi konflik. Jepang dengan 
istilah a bomb education setelah kejadian bom atom. Kemudian pengalaman konflik di Irlandia, akhirnya melahirkan konsep 
pendidikan damai yang disebut dengan pendidikan saling memahami (education for mutual undersanding). Lihat Smith, Robinson 
dan Synott (dalam Ian M. Harris, 2004:8) dan Tricia S. Jones (dalam Sukendar, 2011:274)  
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keluarga, komunitas dan ekonomi; dan melawan budaya kekerasan yang menjadi ancaman yang dapat 
menghancurkan kehidupan keluarga dan komunitas di banyak negara. (Susan Fountain, 1999:1) 

Pendapat lain dikemukan oleh Aghulor dan Iwegbu (dalam Babatunde Adeniyi Adeymi dan 
Mujidat Olabisi Salawudeen, 2014: 187) mengatakan bahwa pendidikan damai merupakan program 
untuk menanamkan kepada warga tentang relevansi perdamaian, baik dalam konteks kehidupan 
individu, komunitas dan nasional.  Akbar Metrid (dalam Imam Machali, 2013:45) mengartikan 
pendidikan damai sebagai model pendidikan yang mengupayakan perberdayaan masyarakat agar mampu 
mengatasi konfliknya sendiri dengan cara kreatif dan tanpa kekerasan.  Nilai-nilai yang termuat dalam 
pendidikan damai adalah rasa saling menghargai, mencintai, fairness, keadilan, saling kerjasama, dan 
toleransi. 

Diantara kata kunci dari pendidikan damai adalah membangun kemandirian pada masyarakat agar 
mampu secara mandiri membangun masyarakatnya secara damai dan termasuk juga kemampuan untuk 
mengatasi segala persoalan yang timbul. Dengan kata lain, pendidikan damai menempatkan masyarakat 
(atau dalam konteks ini peserta didik) menjadi aktor utama dari proses peacebuilding dan conflict resolution. 

Kemudian, konsep pendidikan damai ini untuk memastikan agar terwujudkan perdamaian dunia. 
Bukan hanya damai dalam artian tidak ada konflik kekerasan (damai negatif), akan tetapi juga damai 
dalam artian positif yaitu teratasinya segala persoalan yang dapat menyebabkan timbul konflik 
kekerasan, seperti ketidak adilan, penindasan, prasangka negatif, stereotype negatif dan rasa takut di 
bawah tekanan (under pressure). Pra kondisi ini yang menjadi cita-cita perdamaian dunia yang dimimpikan 
oleh berbagai pihak di dunia ini. Oleh karenanya tidak sedikit orang yang merasa perlu mengambil 
bagian dari proses tersebut.  

Pendidikan damai, seperti halnya pendidikan pada umumnya, dimana dilakukan proses transfer 
pengetahuan, juga proses transformasi cara berpikir (mind set), sikap (behaviour) dan perilaku (attitude) 
melalui seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai. Dalam konteks ini, pengetahuan dan nilai yang 
diutamakan adalah pengetahuan dan nilai yang berkenaan dengan pengetahuan.  Kemudian, tujuan dari 
pendidikan damai, tentu saja bukan hanya sekedar menyetuh dimensi kognitif atau sebagai ilmu semata, 
namun yang paling urgen dan mendasar adalah pada aspek praktis, dimana peserta dapat 
mengimplementasikan gagasan, pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari.  

Menyadari arti penting pendidikan perdamaian, UNICEF menekan beberapa hal, diantara bahwa, 
pendidikan damai semestinya tidak hanya diberikan pada daerah atau negara yang dalam keadaan perang 
(berkonflik), akan tetapi juga untuk wilayah yang tidak terjadi konflik. Kemudian, pendidikan damai 
bukanlah pendidikan yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu atau proses yang sangat panjang. 
Serta yang tidak kalah penting, pendidikan damai seyogyanya tidak hanya dalam konteks lingkungan 
sekolah saja, akan tetapi semua komunitas masyarakat harus terlibat dalam proses pendidikan damai. 
(Susan Fountai, 1999:1) 

Kemudian terkait dengan landasan atau postulat dari pendidikan damai ada beberapa pendapat 
para ahli seperti John Dewey dan Ian M. Harris. Menurut John Dewey (dalam Imam Machalli, 2013:47) 
--yang merupakan salah satu tokoh yang dari awal mempromosikan urgensi pendidikan damai-- 
mengatakan ada tiga landasan nilai dari pendidikan damai yaitu nilai kepercayaan moralitas, nilai-nilai 
demokrasi dan nilai etika religius. Ketiga nilai ini harus menjadi landasan atau dasar implementasi 
pendidikan damai. Dimana pendidikan damai harus dapat membangun kepercayaan tentang nilai 
moralitas, dilaksanakan secara demokratis dan dibingkai dengan etika keagamaan. Jadi bukan 
pendidikan yang sekuler dan otoriter, yang cenderung mengabaikan aspek-aspek moralitas dan religius 
serta pemaksaan (seperti indoktrinasi). Untuk mewujudkan mimpi tersebut menurut John Dewey peran 
sekolah sangat tepat. Karena sekolah dapat berfungsi sebagai dasar perubahan yang dinamis dan 
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keluarga, komunitas dan ekonomi; dan melawan budaya kekerasan yang menjadi ancaman yang dapat 
menghancurkan kehidupan keluarga dan komunitas di banyak negara. (Susan Fountain, 1999:1) 

Pendapat lain dikemukan oleh Aghulor dan Iwegbu (dalam Babatunde Adeniyi Adeymi dan 
Mujidat Olabisi Salawudeen, 2014: 187) mengatakan bahwa pendidikan damai merupakan program 
untuk menanamkan kepada warga tentang relevansi perdamaian, baik dalam konteks kehidupan 
individu, komunitas dan nasional.  Akbar Metrid (dalam Imam Machali, 2013:45) mengartikan 
pendidikan damai sebagai model pendidikan yang mengupayakan perberdayaan masyarakat agar mampu 
mengatasi konfliknya sendiri dengan cara kreatif dan tanpa kekerasan.  Nilai-nilai yang termuat dalam 
pendidikan damai adalah rasa saling menghargai, mencintai, fairness, keadilan, saling kerjasama, dan 
toleransi. 

Diantara kata kunci dari pendidikan damai adalah membangun kemandirian pada masyarakat agar 
mampu secara mandiri membangun masyarakatnya secara damai dan termasuk juga kemampuan untuk 
mengatasi segala persoalan yang timbul. Dengan kata lain, pendidikan damai menempatkan masyarakat 
(atau dalam konteks ini peserta didik) menjadi aktor utama dari proses peacebuilding dan conflict resolution. 

Kemudian, konsep pendidikan damai ini untuk memastikan agar terwujudkan perdamaian dunia. 
Bukan hanya damai dalam artian tidak ada konflik kekerasan (damai negatif), akan tetapi juga damai 
dalam artian positif yaitu teratasinya segala persoalan yang dapat menyebabkan timbul konflik 
kekerasan, seperti ketidak adilan, penindasan, prasangka negatif, stereotype negatif dan rasa takut di 
bawah tekanan (under pressure). Pra kondisi ini yang menjadi cita-cita perdamaian dunia yang dimimpikan 
oleh berbagai pihak di dunia ini. Oleh karenanya tidak sedikit orang yang merasa perlu mengambil 
bagian dari proses tersebut.  

Pendidikan damai, seperti halnya pendidikan pada umumnya, dimana dilakukan proses transfer 
pengetahuan, juga proses transformasi cara berpikir (mind set), sikap (behaviour) dan perilaku (attitude) 
melalui seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai. Dalam konteks ini, pengetahuan dan nilai yang 
diutamakan adalah pengetahuan dan nilai yang berkenaan dengan pengetahuan.  Kemudian, tujuan dari 
pendidikan damai, tentu saja bukan hanya sekedar menyetuh dimensi kognitif atau sebagai ilmu semata, 
namun yang paling urgen dan mendasar adalah pada aspek praktis, dimana peserta dapat 
mengimplementasikan gagasan, pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari.  

Menyadari arti penting pendidikan perdamaian, UNICEF menekan beberapa hal, diantara bahwa, 
pendidikan damai semestinya tidak hanya diberikan pada daerah atau negara yang dalam keadaan perang 
(berkonflik), akan tetapi juga untuk wilayah yang tidak terjadi konflik. Kemudian, pendidikan damai 
bukanlah pendidikan yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu atau proses yang sangat panjang. 
Serta yang tidak kalah penting, pendidikan damai seyogyanya tidak hanya dalam konteks lingkungan 
sekolah saja, akan tetapi semua komunitas masyarakat harus terlibat dalam proses pendidikan damai. 
(Susan Fountai, 1999:1) 

Kemudian terkait dengan landasan atau postulat dari pendidikan damai ada beberapa pendapat 
para ahli seperti John Dewey dan Ian M. Harris. Menurut John Dewey (dalam Imam Machalli, 2013:47) 
--yang merupakan salah satu tokoh yang dari awal mempromosikan urgensi pendidikan damai-- 
mengatakan ada tiga landasan nilai dari pendidikan damai yaitu nilai kepercayaan moralitas, nilai-nilai 
demokrasi dan nilai etika religius. Ketiga nilai ini harus menjadi landasan atau dasar implementasi 
pendidikan damai. Dimana pendidikan damai harus dapat membangun kepercayaan tentang nilai 
moralitas, dilaksanakan secara demokratis dan dibingkai dengan etika keagamaan. Jadi bukan 
pendidikan yang sekuler dan otoriter, yang cenderung mengabaikan aspek-aspek moralitas dan religius 
serta pemaksaan (seperti indoktrinasi). Untuk mewujudkan mimpi tersebut menurut John Dewey peran 
sekolah sangat tepat. Karena sekolah dapat berfungsi sebagai dasar perubahan yang dinamis dan 
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membuat pola kehidupan masyarakat di atas perdamaian, serta melalui sekolah juga peserta didik dapat 
menyadari tentang urgensi membangun kehidupan nir kekerasan.  

Ian M. Harris (2004: 6) ada 5 postulat utama dari pendidikan damai (peace education) yaitu; 
pendidikan damai menjelaskan tentang akar kekerasan, pendidikan damai mengajarkan alternatif 
terhadap kekerasan, pendidikan damai menyesuaikan to cover bentuk-bentuk kekerasan yang berbeda, 
perdamaian merupakan proses yang bervariasi menurut konteksnya dan terakhir konflik terjadi dimana-
mana (omnipresent).  

Pendidikan damai menjelaskan tentang akar kekerasan dimaksudkan melalui pendidikan damai 
kita akan diingatkan atau menjadi sebuah peringatan tentang bahaya kekerasan.  Melalui pendidikan 
damai anak berupaya mendekonstruksi tentang imej musuh terhadap orang lain. Postulat kedua 
memberikan pelajaran tentang berbagai strategi perdamaian yang dapat digunakan untuk memahami 
persoalan kekerasan, seperti pengajaran tentang negosiasi, rekonsiliasi, perjuangan anti kekerasan dan 
menggunakan hukum yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kekerasan.  Postulat ketiga 
berupaya menjelaskan tentang ciri dinamis dari pendidikan damai (seperti peralihannya dan 
penekanannya) menurut tipe kekerasan yang ada. Melalui postulat yang keempat dilakukan proses 
menyatukan antara teori dan praktek pendidikan damai dengan norma-norma budaya tertentu. Dan 
melalui postulat terakhir menyatakan bahwa, para pendidik damai tidak dapat mengeliminasi konflik, 
akan tetapi mereka dapat memberikan para peserta didiknya dengan keahlian yang sangat bernilai dalam 
menangani konflik. 

 
MUATAN PESAN PERDAMAIAN DALAM AJARAN ISLAM 

Menurut Johan Galtung (dalam Eka Hendry Ar., 2009: 66) agama berpeluang melahirkan 
tindakan kekerasan, yang dalam bahasa Galtung masuk kategori kekerasan budaya. Karena bisa saja 
terjadi doktrin-doktrin agama dijadikan justifikasi terhadap tindakan penghakiman atau kekerasan 
terhadap pihak lain. Oleh karenanya, penting kita memahami apakah Islam secara implisit 
mengedepankan visi radikal tersebut.  

Islam sebagaimana direpresentasikan dari namanya sudah secara eksplisit menggambarkan 
tentang pesan kepatuhan, kedamaian dan keselamatan. Islam bahkan dalam al-quran digambarkan 
sebagai prophetic mission dari seluruh Nabi dan Rasul. Itu artinya bahwa, risalah para nabi dan rasul 
Abrahamic adalah misi suci untuk mendorong terciptanya keselarasan, kedamaian dan keselamatan. Jika 
kemudian terjadi atas nama agama dan Tuhan umat beragama saling bermusuhan satu sama lain, maka 
sebenarnya bukan berarti agama-agama tersebut membawa benih permusuhan dalam doktrin ajaran 
agamanya, melainkan karena faktor interpretasi dan kepentingan pragmatis (dan duniawi) manusia 
semata. 

Tabel  
Kerangka Filosofis Pendidikan Damai Menurut Al Quran 

Pendidikan Damai Dalam Al Quran 

Al Islām Al Jihād 

Inner Peace Outer Peace Jihâd 
Spiritual  

Jihâd Al Qitā 

Inqiyad, 
Istislam 

(submission, 
surrender)  

Rahmat al-
„alamin 

Dakwah, 
hujjah, sabar. 

Jihâd Difa‟I 
(defensive) 

Jihâd Thalabi 
(offensive) 

Sumber: Eka Hendry Ar (2016:94) 
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Konsep damai dalam Islam dikontruksi dari pemahaman kita terhadap kontruksi konsep damai, 
perang dan resolusi konflik dalam al Quran, demikian hasil penelitian penulis, Konstruksi Al Quran 
Tentang Pendidikan Damai (2016). Penelitian yang juga thesis ini menunjukkan bahwa, visi perdamaian 
dalam Islam yang salah satunya dikontruksi dari terma al-Islâm (dan kata-kata derivatifnya)96, adalah 
kedamaian internal (inner peace)97 yaitu perdamaian yang dicapai dalam setiap diri individu. Kedamaian 
tersebut dicapai manakala manusia telah mengimplementasikan ketundukan dan kepatuhan kepada 
kehendak Allah SWT secara total. Dari manusia yang telah mencapai inner peace inilah akan menjadi 
agent-agent perdamaian dalam ranah publik (outer peace). 

Jadi inti terdalam dari doktrin agamanya menyuarakan pesan perdamaian dan keselamatan. 
Walaupun dalam faktanya, suara-suara kedamaian dan keselamatan tersebut terkadang kalah nyaring 
dibandingkan dengan pekikan kebencian antara sesama penganut agama di seantero pinggiran 
kesadaran beragama. Di sini terlihat, pekikan keras peripheral mengalahkan suara-suara halus 
perdamaian yang sebenarnya menggema di dasar terdalam konsep dan kesadaran setiap agama.  

Memang ada kalangan yang berpandangan bahwa, dalam dataran praktis upaya mengembangkan 
peacebuilding di dunia Arab dan Islam pada umumnya akan lebih sulit. Setidaknya ini yang pernah 
dikemukakan oleh Mohammad Abu Nimer (dalam Oliver Ramsbotham et. all., 2007:311) bahwa upaya 
untuk mengembangkan strategi-strategi peacebuilding di Timur Tengah dan negara-negara Islam harus 
dipaksakan karena dominannya stereotype orang-orang Arab dianggap suka berkelahi (bellicose) dan 
memiliki pandangan dunia yang tidak toleran. Dengan kata lain bahwa, kekerasan merupakan sesuatu 
yang inheren di dalam agama dan budaya orang Arab. Tapi terlepas dari stereotype ―keras dan tidak 
toleran‖ masyarakat Arab (tempat di mana Islam diturunkan), yang jelas Islam tidak sepenuhnya 
direprentasikan masyarakat Arab. Islam adalah Islam seperangkat ajaran ideal yang berlaku universal 
yang menjangkau semua bangsa, budaya dan peradaban manapun.  

Al quran sebagai sumber primer ajarannya secara eksplisit menyatakan visi universal tersebut, 
termasuk cita-cita perdamaian. Riffat Hassan (2014:96) menyatakan bahwa, al-quran menekankan 
tentang pesan perdamaian. Adapun damai dalam persfektif al-Quran bukan semata berarti tidak ada 
kekerasan atau perang (absence of war), ini merupakan damai secara negatif. Namun dalam al-Quran 
damai lebih dari sekedar tidak adanya perang, akan tetapi ia merupakan pernyataan yang positif tentang 
keamanan dan manusia terbebas dari rasa ketakutan dan kegelisahan.  Terma Islam mengandung arti 
penyerahan diri kepada Allah (self-surrender to God), kepercayaan yang benar kepada Allah. Bahkan 
menurut Riffat hampir semua halaman dari al-Quran ada kata-kata yang diderivasi dari akar kata s-l-m 
dan a-m-n (salam/Islam dan aman), yang nota bene menjadi akar dari kata Islam dan Iman.98 

Kemudian secara eksplisit, baik dalam deretan ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad 
SAW dengan mudah dapat dikonfirmasi tentang visi perdamaian Islam. Konstruksi visi perdamaian 
tersebut dalam beberapa kategori seperti seperti nilai toleransi, ajakan kepada titik temu (common 
platform), saling menghormati dan menghargai kepercayaan satu dengan lainnya, keutamaan dalam 
memberi maaf, tidak melampaui batas dalam bertindak (termasuk memberikan hukuman), dorongan 

                                                           
96. Untuk meneliti tentang turunan kata al-Islam, al Jihad dalam Quran bisa digunakan buku Al Mu‟jam al Mufahras li 

Al-Fadz Al-Quran Al Karim yang ditulis oleh Muhammad Fu‘ad Abd Baqi.  
97. Charles Webel (dalam Novri Susan, 2009:124) sebenarnya menggunakan tiga istilah yaitu inner peace, outer peace dan 

intersubjective peace. Inner peace mengacu kepada dorongan dari hati, kebutuan dan keinginan mental dan emosional. Outer peace 
yaitu arena ekonomis baik sentuhan psikodinamis dari ekonomi dan kekuatan-kekuatan politik atau ruang publik. Sedangkan 
intersubjective peace berkenaan dengan dinamika perilaku yang bisa menciptakan kemungkinan perdamaian.  Kemudian juga 
dipakai oleh Flamur Vehapi (2013:69). 

98. Lihat Qs. 2:209; 5:9, 65; 7:56,74; 11:85; 28:77-78; 29:36; :59:23; 5:16; 6:127-128; 13:19-24 
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Konsep damai dalam Islam dikontruksi dari pemahaman kita terhadap kontruksi konsep damai, 
perang dan resolusi konflik dalam al Quran, demikian hasil penelitian penulis, Konstruksi Al Quran 
Tentang Pendidikan Damai (2016). Penelitian yang juga thesis ini menunjukkan bahwa, visi perdamaian 
dalam Islam yang salah satunya dikontruksi dari terma al-Islâm (dan kata-kata derivatifnya)96, adalah 
kedamaian internal (inner peace)97 yaitu perdamaian yang dicapai dalam setiap diri individu. Kedamaian 
tersebut dicapai manakala manusia telah mengimplementasikan ketundukan dan kepatuhan kepada 
kehendak Allah SWT secara total. Dari manusia yang telah mencapai inner peace inilah akan menjadi 
agent-agent perdamaian dalam ranah publik (outer peace). 

Jadi inti terdalam dari doktrin agamanya menyuarakan pesan perdamaian dan keselamatan. 
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Kemudian secara eksplisit, baik dalam deretan ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad 
SAW dengan mudah dapat dikonfirmasi tentang visi perdamaian Islam. Konstruksi visi perdamaian 
tersebut dalam beberapa kategori seperti seperti nilai toleransi, ajakan kepada titik temu (common 
platform), saling menghormati dan menghargai kepercayaan satu dengan lainnya, keutamaan dalam 
memberi maaf, tidak melampaui batas dalam bertindak (termasuk memberikan hukuman), dorongan 

                                                           
96. Untuk meneliti tentang turunan kata al-Islam, al Jihad dalam Quran bisa digunakan buku Al Mu‟jam al Mufahras li 

Al-Fadz Al-Quran Al Karim yang ditulis oleh Muhammad Fu‘ad Abd Baqi.  
97. Charles Webel (dalam Novri Susan, 2009:124) sebenarnya menggunakan tiga istilah yaitu inner peace, outer peace dan 

intersubjective peace. Inner peace mengacu kepada dorongan dari hati, kebutuan dan keinginan mental dan emosional. Outer peace 
yaitu arena ekonomis baik sentuhan psikodinamis dari ekonomi dan kekuatan-kekuatan politik atau ruang publik. Sedangkan 
intersubjective peace berkenaan dengan dinamika perilaku yang bisa menciptakan kemungkinan perdamaian.  Kemudian juga 
dipakai oleh Flamur Vehapi (2013:69). 

98. Lihat Qs. 2:209; 5:9, 65; 7:56,74; 11:85; 28:77-78; 29:36; :59:23; 5:16; 6:127-128; 13:19-24 
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untuk membantu menyelesaikan masalah (resolusi konflik), dan perintah memerangi orang-orang yang 
melampaui batas tentu dengan koridor yang sangat tegas dan jelas.  

Secara garis besar deretan ayat al-Quran yang berbicara tentang tema perdamaian dan perang 
dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu pertama, konfigurasi ayat yang berbicara tentang visi 
preventif tentang konflik kekerasan, Kedua, visi mekanisme penyelesaian masalah (mechanism of 
conflict resolution), dan Ketiga, visi pelestarian perdamaian. Kategori ini penulis buat berdasarkan 
pola transformasi konflik (conflict transformation) versi Paul Lederach.  

Menurut Eka Hendry Ar (2009:107) transformasi konflik merupakan paradigma yang berupaya 
melihat konflik secara utuh bukan hanya terfokus pada penyelesaian konflik kekerasannya. 
Transformasi konflik tidak terjebak kepada pemahaman konflik secara ad hoc, tetapi mencari akar 
konflik yang menjadi pola berkelanjutan dalam setiap konflik. Dan melalui transformasi konflik 
diharapkan akan menyediakan kerangka perubahan yang diinginkan ke depan, sehingga perubahan yang 
ditimbulkan oleh konflik tidak menjadi sesuatu yang serampangan. Paul Lederach (dalam Eka Hendry 
Ar., 2009: 111) menekankan bahwa penanganan konflik tidak hanya pada saat konflik telah terjadi, akan 
tetapi juga harus memperhatikan kondisi pra terjadinya konflik, proses konflik dan pasca konflik 
kekerasan. Adapun level perubahan yang dianggap relevan untuk mendorong terwujudnya perdamaian 
yang berkelanjutan mencakup perubahan pada level personal, relasional, struktural dan kultural.  
Dengan kata lain, penanganan konflik untuk mewujudkan perdamaian, tidak hanya terfokus pada 
penanganan konflik kekerasannya, akan tetapi sebelum konflik terjadi atau setelah konflik terjadi juga 
harus dilakukan berbagai upaya. 

Visi preventif adalah serangkaian ayat-ayat al-Quran yang memberikan perhatian pada bagaimana 
membangun sebuah masyarakat yang beradab, yang saling bahu membahu dalam kebajikan, saling 
menghargai dan saling melindungi satu dengan lainnya. Dikatakan ayat dengan visi prefentif karena jika 
gagasan ini terwujud maka tindakan kekerasan akan dapat dihindari atau minimal dipersempit ruang 
terjadinya.  

Kemudian visi ayat tentang penyelesaian konflik merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang 
mekanisme yang dapat ditempuh jika konflik terpaksa harus atau telah terjadi. Tidak ada jalan lain selain 
menyelesaikan konflik tersebut, bukan dengan pembiaran (avoiding) terhadap konflik yang ada. Ummat 
Islam bahkan dianjurkan untuk pro aktif dalam melakukan proses penyelesaian masalah konflik, seperti 
perintah untuk memediasi (al-Ashlah) jika ada saudara yang saling berkonflik. Kemudian perintah untuk 
melakukan qishas jika terjadi tindakan kekerasan fisik, dengan pembalasan yang setara. Atau perintah 
memerangi pihak-pihak yang mengkhianati perjanjian damai yang telah dibuat diantara saudara yang 
bertikai, sampai mereka kembali kepada jalan Allah (jalan kebenaran). Dalam konteks penanganan 
konflik modern pada level ini dikenal dengan berbagai tahapan mulai dari gencatan senjata (ceasefire) atau 
penghentian kekerasan fisiknya, kemudian membuka ruang negosiasi antara para pihak yang berkonflik 
(disputant). Jika negosiasi menemui jalan buntu, maka ada upaya mediasi. Jika mediasi juga gagal, maka 
ada mekamisme peradilan atau arbitrase. Dalam bahasa al-quran upaya-upaya ini seperti musyarawah 
(negosiasi), ashlah (mediasi) dan tahkim (arbitrase).  
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KATEGORI VISI QURAN TENTANG KONSEP CONFLIC RESOLUTION 

 
*Qishash dan hudud adalah dua mekanisme penyelesaian masalah melalui keputusan mahkamah, dia tidak 
masuk kategori Alternatif Dispute Resolution.  

 
Selanjutnya visi pelestarian perdamaian merupakan rangkaian ayat-ayat al-Quran yang berbicara 

tentang bagaiamana kita memelihara kondisi aman agar lebih permanen atau berkelanjutan. Diantara 
ayat-ayat tersebut adalah himbauan atau seruan kepada manusia (khususnya umat Islam) agar menjadi 
umat terbaik (khair al-ummah) yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, perintah 
untuk saling mengenal atau memahami antara satu dengan lainnya. (Qs. 49:13), saling menghormati 
antara sesama umat manusia tidak perduli agama, bangsa dan warna kulit mereka (Qs.2:34; 38:72; 95:4), 
saling tolong menolong antara sesama manusia (Qs. 2:148; 2:177; 5:2), saling berbagi (tolong menolong) 
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dengan harta benda atau distribusi kekayaan (Qs. 57:7; 24:33; 8:28; 64:15; 4:6; 9:103; 92:18; 70:24; 51:19; 
104:3-3; 59:7; 9:34) dan termasuk pula perintah untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain 
yang telah beragama (Qs. 2:256).  Manakala anjuran dan perintah ini diindahkan oleh manusia 
(khususnya umat Islam) maka situasi damai yang ada akan terpelihara dengan baik (peace sustainability).  

Quran memberikan koridor yang cukup eksplisit dan praktis tentang conflict resolution. Al-quran 
tidak hanya memberikan tips-tips praktis akan tetapi juga menggariskan beberapa prinsip yang harus 
menjadi dasar dari proses tersebut. Seperti di kemukakan oleh George Iran (dalam Oliver Ramsbotham 
et. all., 2007: 312-313) bahwa dalam kasus qishas misalnya, ada batasan yang jelas dijelaskan dalam Qs. 
2:178-179. Proses musalaha adalah perintah yang didasarkan pada trasformasi dan pemberdayaan. 
Dengan kata lain proses resolusi konflik dalam Islam harus menekankan pada prinsip keadilan, 
pemberdayaan bagi orang-orang yang lemah, membangun solidaritas sosial dan dukungan publik. Islam 
menolak segala sesuatu yang melampaui batas, termasuk dalam hal penegakan kebenaran dan 
pencapaian keadilan99.  

Konsep-konsep resolusi konflik seperti disebut di atas sebenarnya sudah dipraktekkan dalam 
berbagai masyarakat Muslim, termasuk di Timur Tengah. Menurut George Irani (dalam Oliver 
Ramsbotham et. all., 2007:312) bahwa, praktek wasta (mediasi berbasis patron), ritual sulh 
(penyelesaian/settlement) dan musalaha (rekonsiliasi) merupakan elemen-elemen kunci dalam praktek 
tradisional yang digunakan secara luas di seluruh desa di Timur Tengah. Artinya orang-orang Arab telah 
lama menterjemahkan gagasan Quran dalam kehidupan nyata.  Atas dasar ini maka Oliver Ramsbotham 
dkk (2007:311-312) bahwa, dalam upaya resolusi konflik perlu mempertimbangkan aspek kekayaan atau 
kekhasan budaya masyarakat karena boleh jadi konsep atau model resolusi yang dikembangkan di Barat 
belum tentu cocok bagi masyarakat dengan budaya yang berbeda seperti dunia Arab.  

 
STRATEGI MENTERJEMAHKAN MUATAN PERDAMAIAN KE DALAM MATERI 
PENGAJARAN PAI DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN 

Pertanyaan kita berikutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa, visi perdamaian sangat embedded 
dalam ajaran Islam (terutama kandungan al-Quran) adalah, bagaimana membreak down visi-visi 
tersebut ke dalam konteks pendidikan damai yang nyata. Dalam konteks ini, pendidikan yang 
dimaksudkan oleh penulis adalah pendidikan dan pengajaran materi agama Islam di lembaga pendidikan 
formal, baik Madrasah maupun Sekolah. Sejauh ini beberapa visi tersebut telah terakomodir dalam 
materi pengajaran PAI dan Pendidikan Keagamaan yang ada. Guru telah menyampaikan tentang materi 
tentang toleransi (tasamuh), menghargai dan memahami perbedaan serta kerjasama antara pemeluk 
agama. Namun muatan ini baru bersifat sisipan yang dimasukkan ke dalam pokok-pokok bahasan 
dalam mata pelajaran PAI (khusus untuk Sekolah) dan mata pelajaran agama seperti aqidah akhlak, fiqh, 
al-quran hadits, bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam (khusus untuk madrasah).  

Penulis meyakini bahwa, visi tentang pendidikan pendidikan damai (peace education) belum 
sepenuhnya dipahami atau dijiwai oleh para pendidik agama.  Mereka hanya menyampaikan pesan 
perdamaian itu sebagai bagian dari pencapaian materi atau ketuntasan belajar, namun belum merupakan 
sebuah kesadaran atau kehendak untuk melakukan pendidikan damai.  Oleh karena itu ada beberapa 
strategi yang dapat penulis tawarkan untuk membangun pandangan dunia (weltaschaung) tentang urgensi 
pendidikan damai di kalangan para guru pendidikan agama (khusus yang beragama Islam), meskipun 

                                                           
99. Lihat Qs. 2:178. Pada bagian akhir ayat ini dikatakan ―…barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 

baginya siksa yang sangat pedih‖. Artinya penegakan hukum, pencapaian kebenaran dan keadilan harus dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh melampai batas. Lihat juga surat-surat berikut: Qs. 42:39;  
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untuk saat ini belum memungkinkan ada satu desain kurikulum khusus tentang pendidikan damai (peace 
education).  

Pertama, Pengarus utamaan (mainstreaming) isu pendidikan damai. Isu pendidikan damai harus 
ditarik ke tengah pusaran kegiatan penanaman nilai-nilai agama dan moralitas, agar ia bukan lagi isu 
pinggiran (marginalized issues). Kemudian, isu ini juga jangan hanya sekedar pesan yang disisipkan dalam 
materi pelajaran, akan tetapi harus ada political of recognition dari stake holder pendidikan Islam bahwa, 
pendidikan damai merupakan sesuatu yang penting dan mendesak untuk dilakukan pada saat ini. 
Sehingga semua orang menjadi berkepentingan untuk mewujudkan cita-cita perdamaian yang 
dikehendaki oleh setiap manusia dan norma-norma agama.  

Kedua, Mendorong literasi pendidikan damai di kalangan pendidik agama Islam. Para guru harus 
dibekali pengetahuan yang luas dan mendalam seputar pendidikan damai (teori dan praktik) dan 
kandungan al-quran dan hadits tentang gagasan/visi perdamaian. Konstruksi pendidikan damai dalam 
Al Quran dapat dikontruksi dari pemahaman kita terhadap pesan-pesan damai, peperangan hingga 
resolusi konflik. Dalam Al Quran dijumpai berbagai terma yang memuat pesan-pesan damai, seperti 
amana, islâm, shulh, ikhwah dlsb. Kemudian terma-terma yang selama ini sering disalah artikan seperti 
jihâd, harb dan qitâl, juga dibaliknya mengandung visi perdamaian. Selanjutnya dalam mekanisme 
penyelesaian masalah terutama pada pendekatan Alternative dispute resolution (ADR) seperti shulh, 
wisata, tahkîm, qitâl hingga „afw juga memberikan gambaran tentang upaya mewujudkan perdamaian. Al 
Quran mengedepankan tindakan preventif dan langkah sigap dalam penyelesaian masalah, bukan 
pembiaran. Kontens-kontens ini harus tersampaikan kepada para guru PAI dan siswa, agar mereka 
tidak keliru dalam memahami teks-teks suci keagamaan. Disamping itu, para pendidik agama Islam 
harus lebih banyak melakukan telaah terhadap praktek toleransi yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, 
para Khalifat Rasyidin dan para khalifah Islam setelahnya. Dokumen-dokumen seperti Piagama 
Madinah (dustûr al-Madînah), perdamaian Hudaybiyah (Shulh al-Hudaybiyah), Pernjanjian Umar (al-„Uhdah 
al-Umariyyah), Piagam penaklukan Konstantinopel (Watsîqah Fath al-Qanthanthiniyyah) merupakan 
beberapa dokumen historis yang membuktikan upaya menciptakan perdamaian oleh para tokoh-tokoh 
utama Islam. (Zuhairi Misrawi, 2010:203) 

Ketiga, Mengakrabkan peserta didik dengan diskursus dan isu-isu peace education. Pengkayaan 
bahan bacaan tentang peace education, strategi pembauran, mengintensifkan komunikasi budaya antara 
lembaga pendidikan, festival kebudayaan dengan isu perdamaian.  Gagasan tentang compassionate dari 
Karen Amstrong (2013), teori The Harmony of Humanity dari Raghib As-Sirjani (2015: 122) atau fiqh 
toleransi (fiqh tasâmuh) (Zuhairi Misrawi, 2010:202) merupakan diskursus-diskursus kontemporer yang 
harus dikenalkan kepada para pelajar mulai dari Tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi. Tentu saja 
disesuaikan dengan tingkatan perkembangan pada setiap levelnya. Gagasan compassionate dan the 
harmony of humanity merupakan konsep-konsep kunci dari ide besar tentang mewujudkan perdamaian 
yang berkelanjutan. Oleh karena sudah sepatutnya para guru agama memperkenalkan gagasan-gagasan 
ini kepada peserta didik dalam rangka membangun kepekaan dan kesadaran tentang arti penting 
kebersamaan, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, saling melindungi antara sesama umat 
manusia.  

Keempat, Menuju konsep Pendidikan Damai secara mandiri. Untuk jangka panjang pendidikan 
damai dapat menjadi satu mata pelajaran tersendiri, bukan menjadi materi yang disisipkan pada mata 
pelajaran agama. Posisinya kurang lebih sama dengan kedudukan pendidikan karakter, seperti yang telah 
diakomodir dalam kurikulum terkini (K 13).  Namun, muatan dari pendidikan damai sebaiknya tidak 
diajarkan seperti layaknya mata pelajaran lainnya. Materi ini harus diajarkan secara lebih fleksibel, baik 
dari segi waktu, strategi dan metode pembelajarannya. Agar peserta didik dapat 
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diakomodir dalam kurikulum terkini (K 13).  Namun, muatan dari pendidikan damai sebaiknya tidak 
diajarkan seperti layaknya mata pelajaran lainnya. Materi ini harus diajarkan secara lebih fleksibel, baik 
dari segi waktu, strategi dan metode pembelajarannya. Agar peserta didik dapat 
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mengkontekstualisasikan dan meresapi kandungan dari pendidikan damai, baik pada ranah kognitifnya, 
maupun pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Anak bisa berpikir tentang urgensi damai dan konflik, 
bisa bersikap lebih terbuka (inklusif), toleran dan rasional serta dapat melakukan berbagai tindakan 
dengan muatan pendidikan damai, seperti kemampuan bekerjasama, berkomunikasi secara lebih baik 
dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.  
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ABSTRAK 

 
 

Agama memiliki warisan ganda dalam perjalanan sejarah manusia. Di satu sisi 
agama menawarkan perdamaian abadi, ketenangan serta kebahagian hidup di dunia dan 
akhirat. Namun di sisi lain agama seringkali dituding sebagai akar persoalan dari berbagai 
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penganutnya. Untuk itu berbagai teori resolusi 
konflik harus mampu menguji lebih sistematis dengan strategi yang lebih efektif dalam 
mewujudkan konteks perdamaian yang lebih relevan.  

Upaya dan serangkaian metode untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dapat 
diwujudkan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui kegiatan pembelajaran 
siswa di intitusi pendidikan. Untuk itu, melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) yang inovatif serta relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat 
menjadi solusi membangun budaya damai bagi generasi muda di lingkungan pendidikan 
formal. Sehingga, perdamaian abadi yang dicita-citakan oleh semua pihak dapat terealisasi 
dan menjadi warisan bagi generasi umat manusia selanjutnya. 

 
Kata Kunci : Budaya Damai dan Pembelajaran PAI 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Kehidupan yang damai merupakan salah satu teks yang terdapat dalam tujuan-tujuan 
pembentukan negara di dunia. hal ini juga sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undangm Dasar 1945, dimana tujuan negara Republik Indonesia pada alinea ke IV, yaitu: ―melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia bersarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.101 Sehingga sebagai sumber tertib hukum dan pokok kaidah 
negara yang fundamental. Maka Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok pikiran yang menjiwai 
pasal-pasal dalam undang-undang secara imperatif,102 serta tranformasi Pancasila yang menjadi 
pokok pikiran semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Namun, sepanjang perjalanan manusia, agama yang pada awalnya turun sebagai pedoman dan 
harapan kebahagian hidup manusia di muka bumi, kemudian di tangan orang-orang yang 
mementingkan ego, telah menjadi kontributor utama berbagai peperangan, pertumpahan darah, 

                                                           
100 Penulis adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
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kalimat atau verba yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan. 
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kebencian, dan intoleransi. Padahal agama memainkan peran sentral dalam kehidupan batin dan 
perilaku sosial jutaan umat manusia., ditandai dengan banyaknya dari umat manusia yang 
mengabdikan diri mereka melalui agama untuk memperoleh keberkahan dan keselamatam ilahi. 
Sehingga, kegagalan dalam memaham serta mengimplementasikan agama brdampak pada berbagai 
pertikaian yang dapat melahirkan kerusakan. Hal ini seperti yang terjadi dalam peristiwa Perang Salib 
(1096 – 1291), Perang 30 Tahun Katolik dan Protestan (1618 – 1648), hingga pembantaian Islam 
Rohingya, Myanmar (2013). Padahal nilai sentral dari ajaran agama tidak semata-mata mempertegas 
status orang beriman dan mengkafirkan umat yang satu dengan yang lain. Tetapi, lebih dari itu 
agama juga adalah sumber rekonsiliasi103 atau komitmen bersama umat manusia untuk memperoleh 
kesucian hidup.  

Munculnya berbagai tindakan vandalisme dengan mengatasnamakan agama, lahirnya aksi-aksi 
terorisme dan anarkisme dalam beberapa dekade terakhir. Menjadi tanda tanya besar tentang peran 
aktif pendidikan Islam dalam menyampaikan spirit perdamaian. Terlebih jika sesorang yang lahir dari 
lembaga pendidikan Islam tidak memahami ajarannya secara komprehensif dan cenderung 
menggunakan sebagian ayat-ayat Al-Qur‘an untuk membenarkan tindakan-tindakan yang lahir dari 
hawa nafsunya, maka dimana letak kekeliruan lembaga agama. 

Apabila hal tersebut tetap bertahan, sesungguhnya kebenaran telah dikalahkan oleh kejahatan, 
kedamaian dikalahkan oleh kekerasan, keadilan dikalahkan oleh keserakahan dan kasih sayang telah 
dikalahkan oleh kebencian. Sehingga, budaya damai, rekonsiliasi, dan pengampunan menjadi pilihan 
untuk merajut kehidupan yang damai dalam, masyarakat yang manjemuk. Berdasarkan berbagai 
penjelasan tersebut, maka pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki peran yang 
singnifikan dalam merekontruksi budaya damai (culture of peace) di kehidupan masyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

 
B. DAMAI DALAM TRADISI BUDAYA DAN AGAMA 

Perdamaian merupakan konsep pemahaman lain dari peperangan yang dianggap sebagai 
bidang studi multiperspektif serta kerap dikaitkan dengan keberadaan konflik atau peperangan. 
Menurut Broto Wardoyo (2015), konsep akademik dalam memahami perdamaian secara garis besar 
dapat dilihat melalui dua konsep, yaitu perdamaian negatif (negative peace) dan perdamaian positif 
(positif peace).104 Dalam hal ini perdamaian negatif menjelaskan suatu ketiadaan konflik antara dua 
pihak atau lebih yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing. Absennya asimetri kekuatan 
serta perbenturan kepentingan, menurut konsep ini, dimaknai sebagai adanya kondisi perdamaian. 
Ada atau tidak adanya konflik dengan demikian menjadi suatu indikator vital dari ada atau tidaknya 
kondisi damai. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perdamaian postif, dimaknai sebagai kondisi perdamaian 
yang lebih dari sekedar absennya konflik. Perdamaian psitif mesyaratkan keberadaan suatu perangkat 
peneyelesaian konflik yang bersifat non-koeresif untuk mencegah timbulnya potensi konflik. 
Pemahaman akan ―kondisi damai‖ menurut cara pandang ini mencakup ketiadaan kondisi-kondisi 
yang menkan atau menyengsarakan manusia, yang meliputi spectrum kondisi yang sangat luas, mulai 
dari terpenuhi serta terjaminnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahiriah, hingga yang bersifat 
bathiniah. 
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Perdamaian bukan semata-mata suatu keadaan dimana tiadak adanya konflik, tetapi lebih dari 
itu ia merupakan suatu hubungan positif dalam keharmonisan dan kerukunan. Adanya perdamaian 
menjadikan manusia merasa tenang dalam menjalankan aktivitas keseharian serta peribadatan kepada 
Tuhan, sehingga perdamaian dapat menjadi instrument untuk mensucikan jiwa manusia menuju 
masyarakat adil, makmur dam sejahtera atau yang dikenal dengan istilah masyarakat Jawa sebagai toto 
tentrem karto raharjo (keadaan tentram) yang mengacu pada surah Saba‘ (34): 15 sebagai suatu negara 
yang baldatun toyibatun warobun ghofur. 105 

Berbeda dengan agama, budaya lahir dari kebiasaan manusia dalam sejarah yang kemudian 
dipatenkan sebagai praktik ritual yang tidak boleh ditanggalkan karena telah menjadi identitas suatu 
suku bangsa. Sehingga, terkadang terdapat benturan antara agama dan budaya, dimanaporsi agama 
justru lebih superior dan bersifat universal dalam mengarahkan budaya agar sesuai dengan fitrah 
porosnya yang benar. Tidak mengherankan, jika banyak tradisi dari berbagi suku-suku lokal mewarisi 
seni tari perang dan upacara pengorbanan dalam bentuk darah yang terkesan jauh dari makna damai. 
Termasuk simbol-simbol kepahlawanan yang lebih menekankan pada sisi maskulin ketimbang sisi 
perdamaian, sebagaimana diperlihatan pada gambar mata uang rupiah Indonesia pecahan Rp. 1.000., 
yang menggambarakan pahlawan nasional Patimura membawa senjata. Ada juga Pangeran 
Diponegoro yang membawa keris. Termasuk tokoh pendidikan yang namanya justru dilekatkan pada 
nama Kapal Perang KRI Ki Hajar Dewantara 364. Dengan demikaian kekerasan tidak hanya lahir 
dari ketidakadilan melainkan pula dari produk-produk budaya yang belum sesuai dengan semangat 
perdamaian. 

Kebalikan dari budaya, agama sebagai jalan pedoman hidup manusia memainkan peran sentral 
dalam kehidupan jutaan umat manusia, banyak dari mereka aktif dalam perjuangan mencapai 
kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Dengan pemahaman ini interaksi yang lebih produktif antara 
komunitas agama dan kehidupan dapat terjalin dengan baik. Namun disisi yang berbeada ada juga 
sekelompok orang yang memanfaatkan agama sebagai instrument untuk mencapai suatu tujuan. 
Mengambil jalan pintas pemahaman agama dan menggunakannya untuk melegalisasikan berbagai 
aksi kekerasan berbasis agama.. Padahal setiap agama pada dasarnya mengajarkan hidup damai, 
solidaritasa dan kerukunan. Dimana para pengikutnya berkomitmen bahwa kekerasan bukanlah jalan 
untuk menyelesaikan permasalahan.  

Hal inilah yang terjadi pada umat Islam di berbagai belahan dunia pasca aksi terorisme 11 
September 2001, Amerika Serikat. Umat Islam di Eropa seakan dianggap sebagai dalang dari 
berbagai aksi terorisme. Tidak hanya di manca negara di Indonesia ketika terjadi penangkapan 
terduga teroris. Media lokal dan sosial secara gencar telah membentuk opini berupa indentifikasi 
bahwa pelaku teroris indentik dengan jenggot dan isterinya yang bercadar. Hal ini seolah 
mengarahkan pada stigma bahwa orang berjenggot dan bercadar adalah pelaku teroris. Padahal 
pemberitaan-pemberitaan yang mencatut indentitas agama seperti ini, dikemudian hari hanya 
melahirkan imagi dan benih-benih collective punishment serta permusuhan yang baru dan tidak 
menyelasaikan akar persoalan terorisme sesungguhnya. 

Berdasarkan hal tersebut, spiritualitas dan budaya damai saat ini hampir menjadi suatu barang 
yang langka di tengah derasnya kemajuan teknologi di era globalisasi. Budaya kekerasan saat ini telah 
merambah berbagai sektor kehidupan di hampir seluruh penjuru dunia. Hal ini pula yang kemudian 
menjadi salah satu keprihatinan global di tengah upaya menncari kerukunan hidup berbagai bangsa 
di dunia. Bahkan pada beberapa kasus, budaya kekerasan telah berwujud dalam bentuk fisik, berupa 
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aksi-aksi terorisme hingga kebijakan publik yang tidak adil secara ekonomi, sosial dan politik 
sehingga menjadi lahan subur dari berbagai budaya kekerasan. 

Perubahan global yang terus menerus terjadi mendorong tuntutan bagi lembaga pendidikan 
untuk terus menerus meningkatkan standar mutu pendidikan sekaligus moralitas lulusannya. 
Sehingga, dinamika pendidikan yang ada saat ini telah mengalami revolusi dan transformasi 
pemikiran tentang hakikat pengajaran dan pembelajaran agama. Hal ini sebagaimana menurut H. M. 
Nasruddin Anshoriy, Ch. (2008), bahwa titik sentral setiap peristiwa mengajar terletak pada 
―suksesnya murid mengorganisasi pengalamannya, bukan pada kebenaran murid dalam melakukan replikasi atas 
apa yang dikerjakan guru agama”.106 

Dengan demikian, agama bisa saja kehilangan relevansinya jika penganutnya kemudian gagal di 
dalam menanamkan nilai-nilai spiritulitas dan budaya damai. Sehingga arah sosialisasi spiritual saat ini 
tidak hanya sekedar ditunjukan pada anggota masyarakat secara individual, melainkan juga kepada 
pihak penguasa dalam rangka membentuk kebijakan publik yang berpihak pada perdamaian dan 
keadilan107 diberbagai bidang kehidupan. Karena menurut Josef P. Widyatmadja (2005), sering kali 
kekerasan fisik terjadi karena terkondisi oleh kebijakan publik yang represif dan tidak berjalan secara 
adil.108 Darai berbagai penjelasan tersebut, hadirnya berbagai krisis yang dialami oleh masyarakat, 
mengingatkan kepada pada manusia akan perlunya upaya serius dalam membentuk sumber daya 
manusia. Salah satu daiantaranya dalah melalui lembaga pendidikan. 

 
C. BUDAYA DAMAI DAN PEMBELAJARAN PAI 

1. Rekontruksi Budaya Budaya Damai (Culture of Peace) 
Damai adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada 

perseturuan ataupun konflik. Bisa diartikan juga tidak adanya kekerasan dan sistem keadilan berlaku 
baik dalam kehidupan pribadi, antar personal, maupun dalam sistem keadilan sosial politik lokal, 
menyeluruh, dan secara global.109 Menurut Samuel Waileruny (2011: 37), damai merupakan suatu 
situasi yang di dalamnya terdapat keadaan yang aman dan tentram, kelegaan, sukacita, persahabatan, 
persekutuan, kerukunan, senang dan sebaginya yang dianggap baik dan indah dalam hidup manusia 
di mana semua manusia ingin hidup di dalamnya maka untuk mencapai suasana itu dibutuhkan 
perencanaan dan pelaksanaan perdamaian.110  

Selanjutnya, John Galtung mendefinisikan kata perdamaian, a) perdamaain adalah tidak adanya 
atau berkurannya segala jenis kekerasan, b) perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non 
kekerasan. Menurutnya untuk definisi pertama memiliki konsekuensi pada kerja perdamaian yaitu 
kerja untuk mengurangi kekerasan dengan cara-cara damai, sedangkan untuk definisi kedua 
konsekuensi adalah pada studi perdamaian yaitu studi tentang kondisi-kondisi kerja perdamaian yang 
sangat mirip dengan studi kesehatan sehingga tiga diagnosis-prognosis-terapi dapat ditetapkan. Dalam hal 
ini yang berperan sebagai pembawa perdamaian adalah setiap orang.111 
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aksi-aksi terorisme hingga kebijakan publik yang tidak adil secara ekonomi, sosial dan politik 
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Nilai-nilai perdamaian pada hakikatnya banyak termaktub dalam Al-Qur‘an dan sunnah 
nabawiyah. Kehadiran Rasulullah SAW., di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah ―untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya: 10) atau sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan, jika melihat 
pengertian Islam secara etimologis, kata Islam berasal dari kata salima yang berarti ketenangan, 
keselamatan, keamanan, harmoni112, kebasan dari unsur-unsur yang menggangu, dan kedamaian 
dalam penyerahan diri. Dari pengertian tersebut sebenarnya spirit nirkekerasan dan perdamaian 
adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri, dimana Islam adalah sebuah tradisi perdamaian dan harmoni 
yang hidup (living tradition of peace and harmony), suatu totalitas sistem tradisi yang hidup penuh damai 
dan harmoni dengan Tuhan (hablum minallah), dengan diri sendiri dan sesama (hablum minannas) dan 
dengan lingkungan (hablum min al-„alam). 113 Dengan demikian maka Islam adalah agama damai dan 
harmoni, sehingga pengikutnya tentu adalah mereka yang cinta damai, mengedepankan harmoni 
serta rasa aman bagi diri sendiri dan makhluk sekitarnya. 

Abdul Aziz Said (dalam Imam Taufiq, 2016: 49 – 50), menyebutkan bahwa ada lima 
pendekatan Islam terhadap perdamaian:114 Pertama, pendekatan kekuatan politik atau damai melalui 
paksaan kekuasaan. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai salah satu pranata yang mampu 
meciptakan perdamaian. Pendektan politik Islam diyakini mampu mengantarkan masyarakat kea rah 
kedamaian. Dalam konteks ini diyakini bahwa praktik dan nilai kedamaian dapat diwujudkan melalui 
imperative sebuah negara Islam.  

Kedua, pendekatan tatanan dunia atau damai melalui kekuatan hukum. Pendekatan ini menjadikan 
Islam sebagai paradigma etik dan pandangan hidup bagi perwujudan nilai-nilai keislaman yang 
senantiasa berpihak pada nilai-nilai kedamaian dan universalitas. Dalam konteks ini, damai diartikan 
sebagai sebuah kondisi ketika nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kemanusiaan, kejujuran, 
kesamaan, dan kebersamaan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.  

Ketiga, pendekatan damai melalui kekuatan komunikasi. Model ini mengungkapkan pentingnya 
kemampuan komunikasi dalam menciptakan kedamaian. Beberapa praktik komunikasi efektif dalam 
tradisi islam telah ditujukkan melalui pendekatan rekonsiliasi (shulh dan mushalahah), mediasi (wastha), 
dan arbitrase (tahkim). 

Keempat, penekatan damai melalui kekuatan kehendak tidak melakukan sesuatu yang berbasis kekerasan. 
Pendekatan ini menegaskan bahwa ketika Islam melarang tindakan represif, kekerasan, tirani dan 
ketidakadilan, sebenarnya Islam mengajak untuk bertindak hal-hala yang berlawanan dengan yang 
dilarang tersebut, yaitu tindakan damai nirkekerasan. Inilah sebenarnya tata etika yang sesuai dengan 
martabat kemanusian dengan menjunjung nilai-nilai yang menentang tindak kekerasan dan 
pemaksaan. 

Kelima, penekatan tranformasi damai melalui kekuatan cinta. Pendekatan Islam terhadap perdamaian 
dipungkasi dengan paradigma transformasi ke dalam hati dan pikiran manusia akan nilai-nilai 
kedamaian. Islam melalui praktik tasawuf mengajarkan bahwa dapat dapat terwujud melalui 
kesadaran akan harmoni. Pengalaman keberagamaan dan penghayatan kasih diyakini mamapu 
mengantarkan seseorang bersama dalam kedamaian yang abadi. 

Lembaga pendidikan sebagai agent of change Deal dan Peterson (dalam Rizal Panggabean, 2015) 
menyatakan bahwa budaya sekolah diartikan sebagai sekumpulan nilai yang mendasari perilaku, 

                                                           
112 Harmoni adalah ta‟aluf, yakni kakraban (familiarity), kekariban, kerukunan dan kemesraan (intimacy), serta saling 

pengertian (understanding). Harmoni juga dapat diartikan sebagai tawafuq, yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian 
(agreement), dan kecocokan, kesesuian, serta keselarasan (conformity). 
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114 Imam Taufiq, Al-Qur‟an bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur‟an, (Yogyakarta: PT. Bentang 

Pustaka. 2016), hlm. 49. 
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tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikan anak didik, guru, staf (manajemen 
dan administrasi), serta masyarakat di sekitar sekolah. Sehinggabudaya sekolah dapat juga diartikan 
sebgai ramuan dari nulai, ritual, dan keyakinan yang diyakni bersama dan dipraktikan di dalam suatu 
lingkungan sekolah.115 

Berdasarkan hal tersebut, maka warga sekolah perlu untuk menyepakati berbagai nilai-nilai, 
ritual dan keyakinan pro-perdamaian seperti apa yang hendak ditanamkan di sekolah. Sehingga, 
budaya sekolah dapat tercermin dalam visi misi, tata tertib, reward and punishment, slogan dan lain-lain 
yang konsisten dengan budaya perdamaian. Hal ini karena, kegiatan pembelajaran PAI yang ada saat 
ini hanya sebatas merubah peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga, perubahan yang 
terjadi hanya sebatas pada tataran kognitif dana belum diikuti dengan kecerdasan lain seperti 
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Padahal, Djohan Effendi (2012) menyatakan bahwa 
budaya damai juga harus dikembangkan hingga tak terjadi tindak kekerasan dan aniaya seperti 
pertumpahan darah yang mengorbankan nyawa manusia.116 
2. Culture of Peace dalam Pembelajaran PAI  

Menurut Zakiyuddin Baidhawy (2005), ada banyak cara untuk memkanai perdamaian. Pertama, 
pembangun perdamaian adalah nama bagi mereka yang mempunyai kepedulian untuk membangun 
rasa percaya (truts) yang bertujuan mengurangi salah persepsi dan stereotif. Pembagunan perdamaian 
juga dilakukan untuk memudahkan peningkatan hubungan dengan mendorong kelompok-kelompok 
bertikai supaya berpartisipasi dalam proyek dan program bersama. Pembangunan perdamaian 
mengarah pada faktor-faktor yang fundamental dalam hubungan antara pihak-pihak dan terpusat 
pada struktur-struktur perdamaian yang memupus sebab-sebab konflik dan menawarkan alternatif-
alternatif resolusi terhadap konflik dalam situasi yang potensial mengarah kepada kekerasan. Kedua, 
pemeliharaan perdamaian yang umumnya bertalian dengan upaya bersenjata dan bersifat 
memisahkan kelompok-kelompok yang berselisih. Ketiga, penciptaan perdamaian sebagai upaya 
menerapkan pendekatan resolusi konflik (sulh, islah), dengan penekanan pada para pelaku dan 
perasaan mereka tentang kewajiban moral dan komitmen. Penciptaan perdamaainjuga digunakan 
dalam kaitannya dengan aksi-aksi nirkekerasan: juga sebagai jenis campur tangan tanpa senjata dalam 
situasi konflik kekerasan atau mengarah pada kekerasan.117  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 
suatu lingkungan belajar. Namun adapula yang mengartikannya sebagai perilaku yang hendak dicapai 
atau dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan kompetensi tertentu. Oemar Hamalik (dalam 
Achjar Chalil dan Hudaya Latuconsina. 2008: 1 – 2) menyatakan, sebagai sebuah sisitem interaksi 
dalam proses pembelajaran memiliki beberapa komponen, yaitu: a) tujuan pengajaran, b) peserta 
didik, c) guru, d) perencanaan pengajaran, e) strategi pembelajaran, f) media pengajaran, dan g) 
evaluasi pengajaran.118  

Terkait dengan pembelajaran PAI, maka tujuan dari pembelajaran PAI sebagaimana 
dikemukakan oleh Mahfud dkk (2015) adalah sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan 
pembelajaran pendidikan agama Islam selesai diberikan, atau dengan kata lain tercapainya perubahan 
perilaku pada siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.119 
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Sebetulnya peran lembaga pendidikan sebagai agent of change sudah sangata tepat. Namun hal ini 
masih unggul diatas kertas, tapi lemah dalam hal implementasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 
beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan rekontruksi kembali budaya damai pada 
pembelajaran PAI di sekolah. Beberapa cara tersebut antara lain:  

Pertama, mengimplementasikan budaya damai dalam proses pembelajaran PAI. Upaya 
implementasi ini dilakukan dengan mewujudkan aplikasi budaya damai melalui berbagai aktivitas 
pembelajaran serta di setiap level pendidikan. Dalam hal ini, ketika pembelajaran PAI berlangsung, 
atau materi diberikan kepada siswa maka apa yang ada di lingkungan sekitarnya hendaknya mampu 
menjadi media yang menyampaikan pesan-pesan perdamaian pada peserta didik. 

Kedua, relevansi antara kegiatan pembelajaran PAI di dalam kelas dengan di luar kelas. Pada 
dasarnya dalam pembelajarn PAI yang ada saat ini hanya sekedar formalitas dan hasil akhir 
ditentukan dari ujian akhir sekolah. Padahal sebenarnya banyak terkandung pesan-pesan moral yang 
ada dalam materi PAI yang mengarahkan siswa untuk merekontruksi kembali budaya damai dalam 
ajara Islam, misalnya materi menghormati guru yang dapat diaplikasikan dengan mencium tangan 
guru sebelum masuk dan berakhirnya jam belajar di kelas, menolong orang tua atau anak kecil 
menyebrangi jalan raya, serta lebih mengutamakan musyawarah dan dialog ketimbang mengambil 
keputusan sepihak dengan kekerasan. 

Ketiga, studi banding dan inovasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI, perlu dilakukan 
banyak inovasi sehingga pembelajaran PAI berlangsung secara menarik hingga diakhir pertemuan. 
Selain itu peembelajaran PAI perlu dikemas sedemikian rupa termasuk dengan melakukan studi 
banding yang dapat memberikan wawasan baru terhadap pembelajaran PAI yang bernafasakan pada 
nilai-nilai peordamaian. 

Keempat, memberikan reward and punishment. Pada hakekatnya, reward (penghargaan) dan 
punishment (hukuman) merupakan suatu jaminan bagi terlaksananya sistem menuju pembentukan 
budaya damai di lembaga pendidikan. Selain itu, reward dan punishment merupakan mekanisme 
pengawasan yang sangat penting dalam menjaga sistem yang berlaku serta sebuah bentuk ketegasan 
bahwa sesuatu berjalan sebagaimana harusnya. Meskipun disadari bahwa reward dan punishment 
bukanlah satu-satunya tujuan akhir pembelajaran PAI di sekolah. 

Meskipun beberapa upaya tersebut dalam rangka membentuk lulusan lembaga pendidikan 
Islam yang berkompeten dalam mengimplementasikan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan 
sehari-hari. Namun lebih jauh dari itu, upaya tersebut dapat pula dilakukan dengan mengintegrasikan 
nilai-nilai perdamaian dalam berbagai materi pelajaran umum. Sehingga pembelajaran PAI tidak 
terbenani dan menjadi satus-satunya materi yang mengajarkan implementasi ajaran perdamaian.  

 
D. PENUTUP 

Kehidupan masyarakat yang rukun dan damai tidak terbentuk secara tiba-tiba tanpa melalui 
berbagai proses dan tahapan. Meskipun demikian, kehidupan yang damai pada hakikatnya dapat 
menciptakan civil-society yang penuh dengan rasa keadilan, saling menhormati serta menjunjung tinggi 
hak asasi manusia. Lembaga pendidikan berperan dalam membentuk, menjaga dan membangun 
perdamaian 

Melalui pembelajaran PAI diharapkan dapat merekontruksi budaya damai (culture of peace), serta 
diharapkan mampu mewujudkan lulusan yang properdamaiansecara maksimal. Khususnya di dalam 
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Lebih lanjut, rekontruksi budaya damai melalui pembelajaran PAI hendaknya diterapkan dalam 
kurikulum lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Namun tentu saja materi tersebut 
disesuaikan dengan tingkat kemapuan dan pemahaman siswa sesuai jenjang pendidikannya. Hal ini 
karena, proses pendidikan merupakan proses yahg terjadi secara terus menerus sampai akhir hayat. 
Sehingga, untuk mengenalkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku damai. 
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ABSTRAK 

 
Berbagai kasus disintegrasi berbagai etnis yang pernah terjadi di Kalimantan Barat 

telah menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat, agar pengalaman ini jangan sampai 
terulang pada masa generasi saat ini maupun yang akan datang. Disintegrasi antar etnis 
akan menyebabkan terhambatnya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non 
fisik.Nilai-nilai perdamaian yang telah menjadi kearifan lokal dan tradisi, kekayaan dan 
modal utama masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat dalam membangun 
bangsa dan negara seharusnya dilestarikan dan dipegang erat oleh semua elemen 
masyarakat, agar masyarakat Kalimantan Barat tidak berpecah belah dan dapat mencapai 
tujuan pembangunan, karena tanpa adanya nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan 
masyarakat mustahil masyarakat dapat hidup tenang, tentram dan bahagia. Karena 
dengan menipis dan menghilangnya nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan masyarakat, 
warga masyarakat menjadi rusuh, bercerai berai, dan mengalami perpecahan. Nilai-nilai 
perdamaian telah terjaga dan dilestarikan oleh setiap etnis yang bermukim di Kalimantan 
Barat. Penduduk pendatang (suku Bugis) meninggalkan tradisi mereka demi menghormati 
penduduk asli dimana mereka tinggal dan mencari nafkah di tempat yang baru.  
Kerjasama, gotong royong, saling menghormati, saling menghargai dan kehidupan yang 
harmonis antara berbagai etnis. Khususnya etnis “Orang Embau” (orang Dayak yang 
masuk Islam) dengan penduduk Dayak yang belum masuk Islam. Mereka hidup 
berdampingan tanpa ada konflik. Mereka saling menghargai, baik “orang Embau” maupun 
penduduk Dayak yang belum masuk Islam. Hidup dengan perdamaian juga telah 
dicontohkan oleh  masyarakat Sungai Kelambu yang terdiri dari berbagai macam suku. 
Kerjasama dan gotong royong antara mereka nampak pada kegiatan Meteng (yaitu 
persiapan acara pernikahan pada etnis tertentu) 

 
Kata Kunci : Perdamaian, Kearifan Lokal, Kalimantan Barat 
 

 
PENDAHULUAN 

Kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat banyak mengandung nilai luhur budaya 
bangsa yang masih kuat menjadi identitas karakter warga masyarakatnya. Kearifan lokal 
menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem 
pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. 
Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat 
dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah diinternalisasi 
dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif 
berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas 
keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak 
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terduga, seperti terjadinya bencana. Namun disisi lain, nilai kearifan lokal seringkali 
dinegasikan atau diabaikan, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal 
dengan kearifan lokal tersebut dapat dipromosikan nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan model 
dalam pengembangan budaya bangsa Indonesia. http://repository. usu.ac.id/bitstream/ 
123456789/58688/3/Chapter%20II.pdf 

Berangkat dari berbagai kasus disintegrasi berbagai etnis yang pernah terjadi di 
Kalimantan Barat terutama Kabupaten Sambas telah menjadi pengalaman pahit bagi 
masyarakat, agar pengalaman ini jangan sampai terulang pada masa generasi saat ini maupun 
yang akan datang. Disintegrasi antar etnis akan menyebabkan terhambatnya pembangunan, 
baik pembangunan fisik maupun non fisik.  

Nilai-nilai perdamaian yang telah menjadi tradisi, kekayaan dan modal utama 
masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat dalam membangun bangsa dan 
negaraseharusnya dilestarikan dan dipegang erat oleh semua elemen masyarakat, agar 
masyarakat Kalimantan Barat tidak berpecah belah dan dapat mencapai tujuan pembangunan, 
tanpa adanya nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan masyarakat mustahil masyarakat dapat 
hidup tenang, tentram dan bahagia. Karena dengan menipis dan menghilangnya nilai-nilai 
kedamaian dalam kehidupan masyarakat, warga masyarakat menjadi rusuh, bercerai berai, dan 
mengalami perpecahan.  

Harmoni (damai) bukan sekedar tidak adanya kekerasan tetapi juga membutuhkan 
semangat adalah toleransi, pengertian, dan menghormati perbedaan dan semua itu bermuara 
pada cinta. Perdamaian dapat dikembangkan melalui pelatihan pikian untuk mengendalikan 
keinginan, mengembangkan toleransi, dan menghormati perbedaan, kepedulian, cinta untuk 
orang lain, dan bergerak dari kompetisi menjadi kerjasama. Perdamaian dapat ditingkatkan 
melalui kesadaran dan kepedulian terhadap orang lain melebihi diri sendiri. Demikian juga 
menghadirkan kebahagiaan, menjaga kesehatan, ekonomi yang baik, keadilan sosial, 
kebebasan berekspresi dan dukungan kreatif untuk pertumbuhan pribadi disemua tingkatan 
adalah beberapa elemen perdamaian. (Johnson & Johnson dalam Nur Said, 2015: 62) 

Perdamaian yang merupakan kearifan lokal masayarakat Kabupaten Sambas khususnya, 
seharusnya dijaga dan dilestarikan dengan mengedepankan sikap toleransi, tenggang rasa, 
kerja sama dan tolong menolong, saling menghormati dan menghargai antar sesama, 
mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya daripada kepentingan pribadi, dan 
menjaga sikap agar tidak merugikan orang lain ataupun kelompok tertentu, serta 
mengedepankan sikap bermusyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 
Elemen-elemen perdamaian hendaknya harus senantiasa dijaga agar jangan sampai terkikis 
oleh rasa kemarahan, keegoan peorangan atau kelompok, ingin menguasai sesuatu yang 
bukan miliknya, merusak sesuatu miliki orang lain atau kelompok, dan sikap negatif lainnya.  

 
NILAI PERDAMAIAN  

Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik 
kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan 
permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan 
supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian 
permusuhan. (WJS. Poerwa Darminta, 1985: 225)  Damai dalam pengertian ini adalah suatu 
keadaan dimana manusia hidup dengan ketenangan, aman, harmonis, bahagia, dan tentram. 
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Dengan kata lain damai juga mempunyai arti bahwa tidak terjadinya permusuhan, dendam, iri 
dengki, dan perpecahan.  

Pentingnya Harmoni (damai) tidak dapat dipisahkan dari kesadaran bahwa semua 
manusia hidup dalam era global, karena itu apa yang terjadi di satu bagian dunia akan 
mempengaruhi individu dan negara-negara lain seperti perubahan iklim, terorisme, dan 
pendidikan. Membangun dan memelihara perdamaian membutuhkan kebersamaan 
setidaknya dalam tiga aspek: tujuan bersama (mutual goals), pencapaian tujuan yang saling 
menguntungkan (mutual benefit from achieving goals) dan saling menguatkan identitas 
(mutual identity). Ketiga jenis ketergantungan yang positif perlu dikembangkan dalam 
institusi ekonomi, politik, dan pendidikan masyarakat. (Laws, 2009: 1)  

Menurut Johnson & Johnson (dalam Nur Said, 2015: 61) mutual identitydapat 
diupayakan dengan a) peduli dan menyadari identitas budaya yang dimilikinya; b) 
menghormati identitas budaya orang lain; c) mengembangkan identitas budaya  tinggi yang 
beragam; dan d) menjadikan identitas budaya yang tinggi sebagai basis nilai dalam masyarakat 
plural. Unesco (Nur Said, 2015: 61) menjelaskan bahwa kedamaian itu bisa bersumber dari 
tiga sumber dasar yaitu : ketenangan batin (inner peace), kedamaian sosial (social peace) dan 
kedamaian dengan alam (peace with nature). Ketenangan batin menyangkut kedamaian dengan 
diri sendiri yakni sebuah upaya untuk mencari kepuasan diri untuk ketenangan batin dalam 
segala situasi antara lain tidak terlalu haus dengan keinginan material yang bisa berakibat pada 
ketidakstabilan pikiran, bebas dari nafsu amarah, dan juga bebas dari rasa takut. Ketenangan 
batin juga dapat dilihat pada sisi keselarasan dan harmoni dalam hidup dengan menjaga 
kesehatan yang baik dan menghindari konflik batin, mengutamakan kegembiraan, rasa 
kebebasan, wawasan, kedamaian rohani, perasaan kebaikan, belas kasih dan aktualisasi diri 
dengan berbagai macam seni. 

Perdamaian sosial (social peace) adalah selalu belajar untuk hidup bersama sebagai 
manifestasi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dalam isolasi diri. Hal ini 
juga perlu diimbangi dengan terbukanya wawasan ditengah perubahan sosial yang cepat 
dalam dunia yang multi etnik dan multi religius. Hidup bersama dalam keragaman yang 
menyiratkan harmoni dalam hubungan manusia, rekonsiliasi dan resolusi konflik, cinta, 
persahabatan, persatuan, saling pengertian, kerjasama, persaudaraan, toleransi perbedaan, 
demokrasi, membangun komunitas, hak asasi manusia, moralitas, dan sejenisnya. ( Nur Said, 
2015: 61) 

Dengan demikian, damai bukanlah suatu hal yang datang dengan sendirinya. Namun 
damai adalah suatu hal yang harus dicari dan diusahakan ada dalam setiap diri manusia. Baik 
damai dengan diri sendiri, maupun damai dengan orang lain dan alam. Cara berdamai dengan 
diri sendiri adalah dengan menumbuh kembangkan karakter atau akhlak mulia pada diri 
sendiri, yaitu karakter sabar dengan adanya kesulitan dan masalah yang dihadapi,  tidak 
ambisius, qonaah atau merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, mandiri, 
memperoleh sesuatu dengan kerja keras, ulet, tekun, berpikir positif, dan pantang berputus 
asa.  

 Sedangkan cara berdamai dengan orang lain adalah tidak merasa iri atau dengki dengan 
apa yang dimiliki oleh orang lain, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan dari orang 
lain,  tidak merampas hak dan milik orang lain, mengembangkan sikap peduli dan tolong 
menolong pada orang lain, suka berbagi kepada orang lain, suka bekerja sama, tdak suka 
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menyakiti hati orang lain, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya 
sendiri, dan mengembangkan sikap positif pada orang lain.  

Sedangkan pengertian damai menurut perspektif Islam adalah Dalam Islam, 
perdamaian dikenal dengan istilah al-islah yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan 
menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan pedamaian, membawa 
keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan 
perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. (Tim Penyusun, 1997: 740)  

Islam memiliki ajaran tentang perdamaian dalam empat dimensi yang terintegrasi secara 
integral, yaitu a) damai dalam konteks hubungan manusia denga Allah sebagaimana 
pengakuan jiwa promordial manusia yang mengakui  adanya Allah sebagai Tuhannya, b) 
damai dengan diri sendiri yang terjadi ketika seseorang bebas dari konflik internal, c) damai 
dengan masyarakat luas yang hanya dapat dicapai jika manusia memberikan perhatian adanya 
keadilan dalam keadilan dalam kehidupan sehari-hari mereka, d) damai dengan lingkungan, 
memanfaatkan sumber daya alam tidak hanya sebagai sumber daya  untuk pembangan materi 
tetapi juga sebagai cadangan untuk kesejahteraan generasi masa depan (Asna Husin dalam   
Nur Said, 2015: 64). Konsep Harmoni secara Holistik dalam Islam dapat dilihat dalam bagan 
di bawah ini : 

Bagan 1 : Konsep Harmoni secara Holistik dalam Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asna Husin (dalam Nur Said 2015: 64) 

 
Posisi Islam damai dapat ditelaah dari berbagai sisi. Bahkan secara terminologi 

dinyatakan oleh Mustafa Kooyluu (dalam Nur Said, 2015: 64) bahwa kata ―Islam‖ sendiri 
didefinisikan ―Membuat Damai‖ yang berarti damai dapat dikatakan sebagai visi hidup umat 
Islam. Damai dalam hal ini berarti tidak hanya ketiadaan perang, tetapi juga penghapusan 
alasan untuk konflik, pencemaran lingkungan dan juga korupsi. Perdamaian dalam hal ini 
dapat dipahami sebagai tujuan sejati Allah bagi umat manusia. Allah menegaskan dalam Al-
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di bawah ini : 

Bagan 1 : Konsep Harmoni secara Holistik dalam Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asna Husin (dalam Nur Said 2015: 64) 

 
Posisi Islam damai dapat ditelaah dari berbagai sisi. Bahkan secara terminologi 
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Qur‘an, Surat Al-Maidah/5 ayat 32 yang menyatakan jika seseorang menyelamatkan suatu 
kehidupan, maka hal itu bagai menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia.  

Sejatinya manusia memiliki tiga hubungan atau relasi yang dilaksanakan, dijaga, dan 
ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Relasi tersebut adalah hubungan manusia kepada 
Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. 
Keharmonisan manusia dengan ketiga relasi ini sangat menentukan kebahagiaan kebahagiaan 
diri manusia itu sendiri. Jika ada salah satu relasi tidak seimbang atau tidak harmonis maka 
manusia tersebut tidak akan merasakan kedamaian atau kebahagiaan. Jika manusia tidak 
menjaga hubungannya kepada Allah maka sudah dapat dipastikan hubungan manusia dengan 
sesama manusia dan alam juga tidak akan harmonis dan hal ini akan menyebabkan manusia 
tersebut tidak akan bahagia. Begitu juga bila hubungan manusia dengan manusia yang lain 
tidak harmonis maka sudah dipastikan hubungannya kepada Allah dan alam juga pasti tidak 
harmonis. Oleh sebab itu, seyogyanya manusia dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan 
diantara tiga hubungan tersebut.  
 
KEARIFAN LOKAL 

Menurut  Rahyono (dalam Riani Muslimah, 2012 :  23) menjeaskan bahwa yang 
dimaksud dengan kearifan adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah kecerdasan manusia 
yang dapat digunakan oleh sesamanya sebagai sarana pencerdasan. Kearifan dihasilkan dari 
proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang bijaksana, tidak merugikan semua pihak, 
serta bermanfaat bagi siapapun yang tersapa oleh kearifan itu.    

Kearifan lokal menurut Magdalia Alfian (2013: 428) diartikan sebagai pandangan 
hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang 
dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Zuhdan K. Prasetyo 
(2013:3) yang dimaksud dengan local wisdom (kearifan lokal) yaitu merupakan gagasan-gagasan 
setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 
diikuti oleh anggota masyarakatnya.  

Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat 
yang menjadi konsensus bersama, dihormati, dan dihargai. Sistem nilai ini menjadi pedoman 
dalam hidup berkeluarga, pergaulan masyarakat, bekerja, dan mencari nafkah. Setiap orang 
melakukan pelanggaran terhadap  sistem nilai yang telah disepakati akan mendapatkan sanksi 
sesuai dengan jenis dan seberapa besar pelanggaran yang dilakukannya.  

Bentuk dan jenis  kearifan lokal bermacam-macam. Menurut Asriati (2012: 111) 
menjelaskan bahwa bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, 
norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan atran-aturan khusus). Nilai-nilai 
luhur terkait dengan kearifan lokal adalah a) cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya; 
b) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri; c) jujur; d) hormat dan santun; e) kasih sayang dan 
peduli; f) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; keadilan dan 
kepemimpinan; g) baik dan rendah hati; h) toleransi, cinta damai, dan persatuan. 

Sedangkan Haidor Ali Ahmad (2010:34) menjelaskan bahwa kearifan lokal 
merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh 
aspek kehidupan, yaitu : 
1. Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi 

sosial, baik antar individu maupun kelompok yang berkaitan dengan hirarki dalam 
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kepemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata krama dalam kehidupan 
sehari-hari. 

2. Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan 
yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. 

3. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang ghaib, misalnya Tuhan 
dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, 
pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka) 

 
Berbagai aturan yang dalam kearifan lokal ini dapat berwujud dalam aturan yang tidak 

tertulis yang telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Misalnya dilarang memasuki 
rumah orang tanpa seijin yang punya rumah, sehingga apabila kearifan lokal ini dilanggar 
maka orang tersebut akan mendapat sanksi atau peringatan, baik orang yang yang mempunyai 
rumah itu ataupun dari kepala adat masyarakat setempat. Aturan-aturan ini juga dapat 
berwujud dalam bentuk tertulis, yang dibukukan dalam kitab-kitab kuno. Biasanya juga 
kearifan lokal ini diwujudkan dalam seni nyanyian, tari atau dalam berbagai kegiatan ritual, 
misalnya kearifan lokal masyarakat Sambas, ritual atau baca doa pada kehamilan 7 bulan, 
setelah bayi lahir lalu dipotong rambutnya dan diberi nama disertai dengan baca doa dan 
pemotongan hewan kambing.  

Sedangkan menurut Wimbarti (Syamsul Bachri Thalib, 2010: 74) menjelaskan bahwa 
masyarakat Jawa mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi seperti nilai rukun (hubungan sosial 
yang harmonis dan positif), gotong royong, teposeliro (nilai tenggang rasa yang mengajarkan 
bagaimana seseorang memahami perasaan orang lan sehingga perilakunya tidak mengusik 
orang lain), dan prihatin sebagai nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang bersikap sabar 
dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi sesuatu terutama sesuatu yang dirasa tidak 
enak.  

Kearifan lokal juga dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa 
nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya, aturan, prinsip, norma, 
dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara 
tradisi dan ritual, serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan 
sosial (Joko Tri Haryanto, dalam Agung Wahyudi, 2014:14) 

Kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) 
dan sebagainya, aturan, prinsip, norma, dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem 
sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual, serta kebiasaan tergambar dari adat 
istiadat masyarakat tertentu. Masyarakat atau suku Dayak Kanayatn menyebut Tuhan dengan 
istilah Jubata, yaitu yang menurunkan adat kepada nenek moyang Dayak Kanayatn yang 
berlokasi di bukit bawakng. Tempat ibadah mereka disebut panyugu atau padagi. Imamnya 
adalah panyangahatn yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan Jubata. Adapun 
upacara keagamaan atau ritual suku Dayak adalah seperti upacara Tiwah yaitu upacara yang 
dilaksanakan untuk mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal ke Sandung yaitu 
tempat semacam rumah kecil tempat orang yang telah meninggal. 

Kekuatan supranatural Dayak Kalimantan, seperti Manajah Antang yaitu cara suku 
Dayak mencari petunjuk seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan dari arwah 
para leluhur dengan media burung Antang. Mangkok Merah, yaitu tanda perang yang dapat 
beredar ke penjuru kampung. Tariu adalah istilah panglima perang yang memanggil roh 
leluhur untuk meinta bantuan dan menyatakan perang. 
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PETA PENDUDUK  KALIMANTAN BARAT 

Kalimantan Barat merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang diwarnai dengan 
bermacam suku bangsa. Hal ini ditandai dengan bermacam agama yang dianut, bahasa, logat, 
pola kebudayaan, serta sistem nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat yang sangat 
beragam. Meskipun tingkat keragaman sangat tinggi, namun toleransi kehidupan masyarakat 
yang berbeda agama maupun suku bagsa cukup terpelihara dengan baik.  Kondisi ini dapat 
dikatakan unik, karena tidak ada suku tertentu yang dominan menduduki Kalimantan Barat, 
khususnya Kota Pontianak. Seperti halnya di Medan, di Kalimantan Barat juga tidak terdapat 
kultur dominan seperti di Bandung dimaa etnik Sunda merupakan kelompok dominan yang 
mnduduki posisi-posisi tertentu, baik dalam birokrasi maupun lembaga pendidikan. Di 
Kalimantan Barat, khususnya di daerah pedalaman kultur dominan memang ada tapi lebih 
cenderung bersifat lokal dominan. Suparlan (2000) berdasarkan hasil penelitiannya di daerah 
Kabupaten Sambas melihat kecenderungan ke arah itu. Dimana menurut Suparlan, 
Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai dua wilayah kebudayaan yang berbeda. Di daerah 
pantai Barat terdapat wilayah kebudayaan Melayu yang Islam, yang merupakan kebudayaan 
suku dominan, yang dimasa lampau terpusat di Kesultanan Sambas. Sedangkan daerah 
pedalaman bagian Timur Kabupaten Sambas adalah wilayah Kebudayaan Dayak yang 
bercorak egaliter, yang merupakan kebudayaan dominan di wilayah tersebut. Baik orang-
orang Melayu maupun orang-orang Dayak menyadari keberadaan dan dominasi suku bangsa 
mereka masing-masing dan mereka saling menghormati. (Arkanudin, 2012:1dan 3) 

Melihat begitu beragamnya penduduk Kalimantan Barat dengan berbagai ragam etnik, 
agama, kultur, dan tradisi dari setiap etnik, menandakan bahwa sesungguhnya wilayah 
Propinsi Kalimantan Barat adalah wilayah yang sangat terbuka dan menerima  penduduk 
pendatang yang berasal dari bermacam-macam etnis. Begitu pula dengan sikap dan karakter 
dari penduduk aslinya yang dengan ramah mau menerima kedatangan penduduk pendatang 
dengan memberikan peluang dan kesempatan pada penduduk pendatang untuk tinggal dan 
bekerja mencari nafkah sampai turun menurun pada generasi selanjutnya.  

Di Propinsi Kalimantan Barat, dilihat dari perspektif etnisitas sanagat beraneka 
ragam, tidak hanya dihuni oleh etnik Dayak dan Melayu sebagai penduduk asli tetapi juga 
terdapat etnik pendatang lainnya seperti etnik Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Banjar, Padang, 
Batak, Bali, Ambon, dan keturunan Cina. Berdasarkan data jumlah suku Dayak yang disebut 
sebagai kelompok etnik utama (The Original, First indigenous population) dan dianggap sebagai 
penduduk asli ini, tercatat kurang lebih 41% dari total penduduk Kalbar. (Polda Kalbar, 
2006) Mereka ini, dengan meminjam taksonomi dari King (1975) dalam Arkanudin (2005) 
dibagi kedalam empat kelompok etnik utama seperti Dayak Darat (Land Dyak), Dayak 
campuran Melayu (Malayic Dyak), Dayak Laut (Sea Dyak), dan kelompok etnik Dayak yang 
dikaitkan dengan Iban (Iban-related groups). Namun Rwut (1958 dan 1979), Hudson (1967), 
Ukur (1972), Lontaan (1975) dalam Arkanudin (2005) membedakan kelompok etnik Dayak 
ini ke dalam tujuh sub kelompok etnik utama dan lebih lanjut membaginya menjadi 17 sub 
kelompok kecil dan kemudian dari sejumlah ini dibagi lagi ke dalam 405 suku kekeluargaan. 
(Arkanudin, 2012:3 dan 4) 

Menurut Mulyono (1994). Widden (2004) bahwa nama-nama sub etnik ini pada 
umumnya dibuat sendiri oleh masing-masing sub kelompok etnis berdasarkan ciri-ciri tempat 
tinggal seperti daerah aliran sungai daerah pedalaman. Karena itu menurut Widden (2004) 
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tidak heran banyak nama sub etnik Dayak yang berhubungan dengan nama sungai dan 
berkonotasi udik atau pedalaman. Misalnya nama suku yang diawali dengan kata 
Batang..................., Long......................, Lepo.............., semuanya berarti sungai, sedangkan 
Makam Ulu, Ot-Danum, Ngaju, Maanyan, Bukit, dan lain-lain semuanya berarti udik atau 
pedalaman.   (Arkanudin, 2012:5) 

Dari data di atas terlihat bahwa penduduk asli dan mendominasi jumlahnya 
Kalimantan Barat adalah  yaitu suku Dayak yang jumlahnya adalah  41% dari jumlah 
penduduk Kalimantan Barat. Penduduk Dayakpun juga terdiri dari berbagai kelompok  
bahkan marga. Dengan bermacam-macamnya kelompok dan marga pada suku dayak tersebut 
tidak pernah terdengar secara nyata tentang perkelahian atau perebutan kekuasaan dari 
berbagai kelompok suku Dayak tersebut. Padahal mata pencaharian  mereka adalah hidup 
dengan alam, baik dari hasil ladang, kebun, perikanan, kerajinan, dan hutan. Orang-orang 
Dayak sangat mengandalkan hidup mereka dengan alam. Tetapi dalam mencari nafkah, 
orang-orang Dayak yang terdiri dari banyak kelompok atau marga tidak pernah bertikai 
memperebutkan kekayaan alam Kalimantan Barat. Mereka hidup bersama dan menikmati 
sumber daya alam dengan kebersamaan pula. Tidak ada diantara mereka yang ingin 
memonopoli dan menguasai alam dengan keegoan kelompok diantara mereka. Mereka 
menikmati sumber daya alam dengan secukupnya hanya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. 
Bila terjadi konflik diantara mereka selalu diselesaikan dengan jalan damai yang tentunya 
dipimpin oleh Dewan Adat atau Ketua-ketua adat yang mereka hormati. Dan sifat asli 
penduduk Dayak adalah sangat patuh dan taat dengan keputusan yang telah dibuat oleh 
Dewan Adat atau Ketua Adat.  

Kelompok etnik utama lainnya yang bermukim di Kalimantan Barat adalah etnik 
Melayu yang berjumlah kurang lebih 39% (Polda Kalbar, 2006). Kelompok utama kedua ini 
menurut Al-Qadrie (1997) dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok besar, yaitu Melayu 
Pontianak, yaitu umumnya orang-orang Melayu yang berdomisili di Kabupaten Pontianak 
dan Kota Pontianak. Melayu Sambas, yaitu orang-orang Kabupaten Sambas, baik yang berada 
dalam wilayah tersebut maupun yang berada dimanapun di Propinsi. Melayu Ketapang, yaitu 
orang-orang yang berdomisili di kabupaten tersebut. Dan Melayu Pedalaman, yaitu orang-
orang Melayu dan mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai Melayu (khususnya orang 
Dayak yang memeluk agama Islam) yang berdomisili di daerah pedalaman seperti di 
Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. .  (Arkanudin, 2012:5) 

Menurut Sellato (1969) dalam Anyang (1998); Arkanudin (2005) kira-kira 90% dari 
yang dinamakan orang Melayu itu adalah orang Dayak yang sudah masuk Islam. King (1993) 
dalam Anyang (1998) juga mencatat bahwa pada umumnya nenek moyang orang Melayu 
yang kini terdapat di Brunei, Serawak, Kapuas Besar, dan Kutai adalah orang Dayak yang 
masuk Islam. Hasil penelitian Anyang (1998) di daerah pedalaman Sintang dan Kapuas 
bahwa orang Dayak yang masuk Islam populer disebut dengan ―turun Melayu atau masuk 
Singanan. KataSinganan ini, menurut Anyang (1998) diperkirakan berasal dari kata ―Singgah” . 
Orang Melayu yang datang dengan perahu ke kampung orang Dayak untuk berdagang dan 
menyebarkan agama Islam mengucapkan kata “Singgah”. Yang berarti berhenti dan mampir. 
Mereka yang singgah di sebut “Singgahnan” kemudian biasa disebut “Singanan‖. Suparlan 
(2000) berdasarkan penelitiannya Sambas juga menemukan hal yang sama tetapi dengan 
istilah yang berbeda, yaitu orang Dayak yang mengikuti agama nenek moyangnya dan masuk 
Islam dinamakan ―Masuk Melayu‖ dan bukan “Masuk Islam”.(Arkanudin, 2012:5) 
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penduduk Dayak adalah sangat patuh dan taat dengan keputusan yang telah dibuat oleh 
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dan Kota Pontianak. Melayu Sambas, yaitu orang-orang Kabupaten Sambas, baik yang berada 
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orang-orang yang berdomisili di kabupaten tersebut. Dan Melayu Pedalaman, yaitu orang-
orang Melayu dan mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai Melayu (khususnya orang 
Dayak yang memeluk agama Islam) yang berdomisili di daerah pedalaman seperti di 
Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. .  (Arkanudin, 2012:5) 

Menurut Sellato (1969) dalam Anyang (1998); Arkanudin (2005) kira-kira 90% dari 
yang dinamakan orang Melayu itu adalah orang Dayak yang sudah masuk Islam. King (1993) 
dalam Anyang (1998) juga mencatat bahwa pada umumnya nenek moyang orang Melayu 
yang kini terdapat di Brunei, Serawak, Kapuas Besar, dan Kutai adalah orang Dayak yang 
masuk Islam. Hasil penelitian Anyang (1998) di daerah pedalaman Sintang dan Kapuas 
bahwa orang Dayak yang masuk Islam populer disebut dengan ―turun Melayu atau masuk 
Singanan. KataSinganan ini, menurut Anyang (1998) diperkirakan berasal dari kata ―Singgah” . 
Orang Melayu yang datang dengan perahu ke kampung orang Dayak untuk berdagang dan 
menyebarkan agama Islam mengucapkan kata “Singgah”. Yang berarti berhenti dan mampir. 
Mereka yang singgah di sebut “Singgahnan” kemudian biasa disebut “Singanan‖. Suparlan 
(2000) berdasarkan penelitiannya Sambas juga menemukan hal yang sama tetapi dengan 
istilah yang berbeda, yaitu orang Dayak yang mengikuti agama nenek moyangnya dan masuk 
Islam dinamakan ―Masuk Melayu‖ dan bukan “Masuk Islam”.(Arkanudin, 2012:5) 
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Kelompok etnik lain yang berada di daerah ini dan merupakan etnik pendatang adalah 
etnik Cina, kurang lebih 12%, etnik Bugis kurang lebih 0,5%, etnik Jawa, Madura, Sunda, 
Banjar, Minangkabau, Batak, Bali, dan Ambon yang sama menduduk kurang lebih 0,3% 
(Polda Kalbar 2006). Kehadiran berbagai kelompok etnik tersebut di atas membuat 
penduduk Kalimantan Barat sebagai penduduk multietnik dan heterogen. (Arkanudin, 
2012:5) 

Menurut data di atas tentang asal muasal penduduk Melayu, (penduduk ke-2 di 
Kalimantan Barat)  ternyata penduduk Melayu terdiri sendiri terdiri dari Melayu Kalimantan 
Barat, Melayu yang berasal dari orang Dayak yang masuk Islam, dan suku Melayu pendatang. 
(sumatera, sulawesi). Suku Melayu pada dasarnya adalah bangsa pendatang dari jazirah 
Malaka atau Semenanjung Melayu. Sedangkan penduduk asli Kalimantan Barat adalah suku 
Dayak. Pada awalnya suku Dayak mendiami wilayah pesisir pantai dan tepi sungai Kapuas. 
Tetapi karena merasa terdesak dengan suku Melayu  pada akhirnya suku Dayak berpindah 
tempat ke wilayah pedalaman Kalbar. Orang Dayak masuk Islam di sebut sebagai ―orang 
Melayu‖ dan bersatu kehidupannya dengan suku Melayu Pendatang.  

Jumlah suku Melayu yang berasal dari suku Dayak jumlahnya hampir 90% dari suku 
Melayu yang ada di Kalimantan Barat. (Musni Umberan, 1994: 36). Kebudayaan suku Melayu 
dan Dayak, sangat berbeda. Suku Melayu dan Dayak berbeda dari segi agama. Dari segi 
agamapun melahirkan tradisi yang berbeda, baik pada upacara keagamaan, pakaian, alat-alat 
atau perlengkapan ibadah, bacaan-bacaan ritual keagamaan, dan tempat pelaksanaan ritual 
keagamaan. Selain itu antara suku Melayu dan Dayak juga berbeda dari sumber mata 
pencaharian. Suku Melayu pada umumnya mendiami wilayah pesisir laut dan sungai-sungai 
besar maka sumber mata pencaharian mereka adalah nelayan dan berdagang. Sedangkan 
orang Dayak yang pada umumnya tinggal di daerah pedalaman, sumber mata pencaharian 
mereka adalah berladang, berkebun, dan  memanfaatkan hutan untuk sumber makanan dan  
kerajinan tangan. Cara hidup, bergaul, dan seni lainnya juga berbeda. Orang Melayu pada 
umumnya beragama Islam, oleh sebab itu cara-cara kehidupannya juga berbeda dengan orang 
Dayak.  

Dengan masuknya suku Melayu di Kalimantan ini berarti masuk pula agama Islam. 
Oleh sebab itu berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam (kesultanan) di Kalimantan, seperti 
kerajaan Banjarmasin, Kotawaringin, Pontianak, Kutai, dan lain-lain. Berdirinya kerajaan-
kerajaan Islam di Kalimantan dapat dilihat dari bukti-bukti peninggalannya berupa istana-
istana, masjid, dan makam-makam sultan yang hingga kini masih terawat dengan baik. (Ita 
Syamtasiyah Ahyat, 2012: 432). Kerajaan Islam di wilayah Kalimantan Barat yaitu Kerajaan 
Islam Pontianak, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang, Melawi, Sukadana, dan Ketapang. 
 
NILAI-NILAI PERDAMAIAN DALAM KEARIFAN LOKAL KALIMANTAN BARAT 

Damai adalah suatu keadaan dimana manusia hidup dengan ketenangan, aman, 
harmonis, bahagia, dan tentram. Dengan kata lain damai juga mempunyai arti bahwa tidak 
terjadinya permusuhan, dendam, iri dengki, dan perpecahan. Nilai-nilai perdamaian 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Said, (2015: 5) Hidup bersama dalam keragaman yang 
menyiratkan harmoni dalam hubungan manusia, rekonsiliasi dan resolusi konflik, cinta, 
persahabatan, persatuan, saling pengertian, kerjasama, persaudaraan, toleransi perbedaan, 
demokrasi, membangun komunitas, hak asasi manusia, moralitas. Nilai-nilai perdamaian ini 
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telah ditunjukkan oleh kedinamisan dan harmonisasi kehidupan etnik-etnik di Kalimantan 
Barat. 

Beragamnya etnik yang hidup di Kalimanatan Barat membawa  konsekwensi logis 
atas  keragaman agama yang dianut oleh penduduknya juga sangat bervariasi. Interaksi sosial 
antar kelompok penganut agama yang berbeda di Kalimantan Barat berjalan lancar dengan 
dilandasi oleh semangat hormat menghormati. Lancar dalam arti tidak terjadi intervensi dari 
anggota kelompok masyarakat pemeluk agama. Bahkan Mudiono (1990) dan Alqadrie (1997) 
berdasarkan hasil penelitiannya melihat bahwa kelompok masyarakat pemeluk agama yang 
berbeda mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa menimbulkan gejolak. 
Bahkan saat perayaan hari besar agama oleh satu kelompok etnik lain terjadi keakraban 
diantara mereka. Meskipun bukan hari raya agamanya, dianatara mereka saling memberikan 
―ucapan selamat‖ bahkan pada hari raya Imlek, baik etnik Dayak yang beragama Kristen 
Protestan maupun Kristen Katolik maupun Melayu (Islam) memberikan ucapan selamat 
dengan bersalaman saling menggoncangkan tangan beberapa kali. Makna esensial ketika 
bersalaman menurut Tockary (2002) adalah saling mendoakan agar kita semua kelak menjadi 
bagian dari Rahmat Tuhan yang abadi. Agama diciptakan untuk manusia. Fungsinya adalah 
transformatif. Maksudnya agar manusia duniawi ini dapat berkembang menjadi manusia 
Surgawi yang kelak berada dalam Rahmat Tuhan. (Arkanudin, 2012:5) 

Dari penjelasan di atas, bahwa beragamnya etnis di Kalimantan Barat ini menandakan 
juga beragamnya agama dari masing-masing etnis tersebut. Oleh sebab itu, banyak juga hari 
perayaan keagamaan dari setiap etnis. Masing-masing etnis akan mengucapkan selamat hari 
raya sambil berjabatan tangan. Hai ini menunjukkan selalu ada perdamaian dalam setiap 
moment kehidupan pada setiap etnis, termasuk hari perayaan keagamaan. Kegiatan ini selalu 
berulang dari tahun ke tahun dan selalu dilestarikan sejak ratusan tahun silam, sehingga 
keukunan antar tnis terjaga dengan baik.  

Menurut Suparlan berbagai suku bangsa pendatang yang menetap di Kabupaten 
Sambas menyadari adanya dua kebudayaan suku bangsa yang dominan tersebut, dan mereka 
menghormatinya dan cenderung menjadi seperti Melayu atau Dayak, tergantung pada wilayah 
mana tempat kehidupan para pendatang tersebut. Orang-orang Bugis, misalnya cenderung 
menjadi seperti Melayu atau bahkan menjadi Melayu. Kebiasaan membawa badik di tempat 
umum dan menggunakannya bilamana rasa harga diri mereka tersinggung tidak dilakukan lagi 
karena bertentangan dengan adat Melayu yang berlaku. Mereka juga seperti orang Melayu, 
yaitu lebih senang menyelesaikan persengketaan dengan cara musyawarah dan berdamai, dan 
bila perlu meinta maaf.  (Arkanudin, 2012:3) 

Dari keterangan hasil penelitian Suparlan di atas, etnis pendatang seperti etnis Bugis 
di wilayah Kabupaten Sambas selalu menghormati penduduk asli. Mereka juga meleburkan 
diri menjadi  Dayak atau Melayu. Bahkan etnis Bugis meninggalkan tradisi mereka, yaitu 
Badik. Demi menghormati etnis asli di Kabupaten Sambas, orang Bugis dengan rela tidak 
menggunakan Badik. Apa yang dilakukan oleh etnis Bugis sebagai etnis pendatang adalah 
sikap penghormatan terhadap etnis asli atau penduduk asli dimana mereka tinggal, bergaul, 
dan mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh etnis Bugis adalah untuk menjaga perdamaian 
dan keharmonisan kehidupan mereka dengan penduduk asli. Peristiwa ini sudah terjadi 
ratusan tahun silam sejak etnis Bugis mendatangi wilayah Kalimantan Barat yaitu wilayah 
Kabupaten Sambas.  
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Hubungan harmonis antaretnis yang harmonis, saling kerjasama dan menghargai. 
Keberadaan etnis dan keharmonisan kehidupannya telah ditulis oleh Eka Hendry dalam 
laporan hasil penelitiannya yang berjudul ―Integrasi Sosial antar Etnis pada masyarakat Desa 
Sungai Kelambu‖. Desa ini adalah desa dengan penduduk yang multi etnis. Melayu Sambas 
(2.995 orang), Jawa (18 orang), Bugis (18 orang), Tionghoa (21 orang), Dayak (5 orang), Aceh 
(1 orang), dan Madura (58 orang) (Hendry dalam Umi Masfiah, 2015: 64) 

Satu contoh interaksi antar etnis yang harmonis terjadi di Sungai  Kelambu yakni 
penyelenggaraan pesta perkawinan yang senantiasa diawali dengan meteng. Meteng adalah 
sebuah tahapan dalam perkawinan dimana pemilik hajat mengundang tokoh masyarakat 
untuk membicarakan pernikahan yang akan dilangsungkan. Prosesi tersebut kemudian 
diakhiri dengan kesepakatan kerja sama, gotong royong.  (Hendry dalam Umi Masfiah, 2015: 
64)   

Tradisi Meteng yang selalu dilaksanakan dan dilestarikan di desa Sungai Kelambu 
merupakan bukti bahwa etnis di desa Sungai Kelambu selalu bekerja sama dan bergotong 
royong dalam setiap pelaksanaan pernikahan. Kerjasama dan gotong royong adalah upaya 
mereka untuk menjaga tali silaturahmi, keharmonisan dan perdamaian di desa ini. Tidak ada 
penduduk dari setiap etnis yang merasa keberatan ketika mereka memberikan bantuan kepada 
etnis lain yang akan melaksanakan pernikahan. Dan kegiatan ini telah berlangsung sejak lama 
dan hingga kini tradisi inipun masih dilaksanakan.  

Selanjutnya dari hasil penelitian Yusriadi, digambarkan kehidupan orang ―Embau‖ 
Orang Embau adalah orang Dayak yang masuk Embau dan seratus persen beragama Islam. 
Kajian ini memberikan pesan bahwa di pedalaman Kalimantan Barat yang selama ini hanya 
dikenal berpenghuni orang Dayak dengan afiliasi keagamaan non Muslim ternyata sejak lamu 
juga telah dihuni oleh komunitas Muslim. Fenomena orang Embau yang masuk Melayu 
(Islam) di masa lalu secara bertahap dapat diketahui dengan adanya istilah Islam Pengaki, 
Pengaki atau Islam Islam Burung. Istilah-istilah tersebut menunjukkan mereka masih awam 
dalam hal pengetahuan agama dan telah menunjukkan adanya proses akultuasi budaya antara 
masyarakat sebelum masuk Islam dengan masyarakat Islam. Selain itu, dapat diketahui adanya 
relasi sosial yang harmonis antar etnis melalui jalur konversi agama secara damai. Dalam hal 
ini proses ―masuk Melayu‖ yang mereka lakukan terbukti tidak menimbulkan gejolak atau 
konflik. Kondisi ini terjadi pada masyarakat Riam Panjang dan Sungai Buah. (Yusriadi dalam 
Umi Masfiah, 2015: 66)   

Dari hasil penelitian Yusriadi di atas tradisi damaipun juga dilakukan oleh orang-
orang Dayak Embau. Orang-orang Dayak Embau yang mendiami wilayah Riam Panjang dan 
Sungai Buah disebut juga ―masuk Melayu‖ adalah orang-orang Dayak yang masuk Islam yang 
disebut juga Pengaki. Orang-Orang Dayak Embau yang sudah masuk Melayu dengan yang 
belum masuk Melayu hidup dengan damai. Tidak ada keinginan dari kedua kelompok ini 
untuk memaksakan kehendak mereka masing-masing, yaitu ―masuk Melayu atau tetap dengan 
agama mereka yang lama, sehingga kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan diantara kedua 
kelompok ini tetap terjaga dan lestari sejak dahulu kala.   

Kerjasama antar etnis tidak dapat diabaikan sebagaimana berdasarkan hasil penelitian 
Pelly (1999) pada tahun 1987 di daerah pedalaman Kabupaten Sambas (Duginang dan 
Romo), ditemukan bahwa keserasian sosial antara antara orang Dayak (suku bangsa Minso) 
dan orang Melayu dengan orang Jawa dan Sunda di kedua daerah itu telah berkembang ke 
arah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Dalam bentuk awal menurut Pelly 
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diantara mereka telah tumbuh kehidupan simbiosis dalam bentuk pertukaran teknologi 
(exchange tecnology) pertanian yang saling menguntungkan. Orang Jawa mengajar orang Dayak 
dan Melayu tentang bagaimana mengembangkan teknologi pertanian sawah dengan memakai 
bajak dan pengairan sederhana. Orang Dayak dan Melayu mengajarkan orang Jawa dan 
Sunda menanam lada dan tanaman keras lainnya. (Arkanudin, 2012: 8) 

Keragaman suku bangsa dan agama yang ada di Kalimantan Barat, tidak membawa 
daerah ini pada konflik yang bernuansa SARA dan juga belum pernah terjadi dan terdengar 
misalnya agama Islam dan Kristen saling mengkapling wilayah masing-masing. Konflik sosial 
yang pernah terjadi di daerah ini tidak sampai membawa masyarakatnya pada konflik dalam 
eskalasi yang besar yang melibatkan seluruh etnik yang ada di daerah ini. Konflik sosial 
tersebut terjadinya hanya sebatas konflik antar etnis yang pada awalnya bermula dari 
perselisihan antar individu yang kemudian melibatkan etnis. (Arkanudin, 2012:7) 

 Menurut catatan polisi daerah Kalimantan Barat (2006), bahwa konflik sosial yang 
pernah terjadi antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 di daerah Kalimantan Barat 
adalah : 
1. Kerusuhan etnis antara suku Dayak dan Madura pada tahun 1997 di Kabupaten Sambas. 

Kerusuhan ini dipicu oleh perkelahian antara suku Dayak dan Madura dalam acara 
hiburan orkes dangdut di desa Isabela Kecamatan Ledo Kabupaten Sambas. Kemudian 
krusuhan ini melebar ke kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau. 

2. Kerusuhan antar etnis Melayu dengan Madura tahun 1999 di Kabupaten Sambas. 
Kerusuhan ini dipicu oleh penumpang angkot (suku Madura) yang tidak mau membayar 
ongkos dan korban (suku Melayu) memandanginya sehingga pelaku (suku Madura) 
merasa tersinggung dan mencegat korban serta melakukan penganiayaan dengan 
menggunakan senjata tajam (clurit) yang akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka 
antara suku Melayu dan Madura. 

3. Kerusuhan antar etnis suku Melayu dengan Madura tahun 2000 di kota Pontianak. 
Faktor pemicu konflik ini adalah telah terjadi serempetan anatara bis kota yang 
dikemudikan oleh suku Melayu yang mengakibatkan pertengkaran, kemudian supir dan 
kernet bis kota mengejar suku Melayu sehingga terjadi perkelahian. 

4. Kerusuhan antar etnis suku Melayu dengan Madura pada bulan Juni 2001 di kota 
Pontianak. Pemicunya adalah telah terjadi penganiayaan terhadap suku Melayu oleh 
empat orang suku Madura yang kebetulan melintasi lokasi penampungan pengungsi 
GOR Bulu Tangkis Pontianak. Pada saat itu pelaku mencegat korban kemudian 
menganiaya dengan menggunakan kayu dan mengenai anaknya yang kemudian keesokan 
harinya meninggal dunia. 

5. Kerusuhan antar etnis suku Melayu dengan Madura tahun 2002 di Kabupaten 
Bengkayang. Pemicu terjadinya konflik adalah korban dari suku Melayu ketika pulang 
dari bermain judi dicegat di tengah jalan dan ditusuk perutnya oleh pelaku dari suku 
Madura dengan pisau sedalam 10 cm.  (Arkanudin, 2012:7) 

 
Berdasarkan beberapa kejadian konflik antara etnik Melayu, Dayak, dan Madura di 

atas, bahwa sebab-sebab terjadinya konflik adalah peristiwa-peristiwa kecil dan antara 
individu-individu satu dengan yang lainnya. Dari peristiwa kecil ini akhir memunculkan rasa 
solider dari masing-masing etnis. Akibat dari peristiwa konflik ini juga banyak menimbulkan 
korban. Tidak hanya itu saja, akibat lainnya adalah kerugian material yang dirasakan oleh 
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diantara mereka telah tumbuh kehidupan simbiosis dalam bentuk pertukaran teknologi 
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masing-masing etnis yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu akibat lainnya adalah 
rusaknya fasilitas umumnya yang pada akhirnya kerugian tersebut dirasakan oleh semua 
pihak, baik yang bertikai maupun yang tidak bertikai. Konflik ini tidak seharusnya melibatkan 
etnis yang bertikai, tetapi seharusnya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, tanpa harus  
mengedepankan egosentrisme kesukuan, emosi yang meledak-ledak tanpa pengendalian diri, 
dan sikap mau menang sendiri. Begitupun pada pihak yang tidak terlibat, seharusnya 
mendamaikan dan menenangkan serta berusaha mencarikan solusi terbaik tanpa kekerasan. 
Kelompok etnis tidak seharusnya mempropokasi dan ikut terlibat pada pertikaian dan 
konflik, tetapi sebaliknya harus menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah dimiliki oleh 
berbagai etnis sejak zaman dahulu kala. Setiap masalah apabila diselesaikan dengan cara 
damai dan kepala dingin akan berujung pada perdamaian. Setiap orang atau kelompok yang 
berbeda etnis harus menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan berusaha terus 
melestarikannya. Karena nilai-nilai perdamaian ini modal utama yang dimiliki oleh nenek 
moyang kita dahulu dalam melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing, bekerja 
sama dan saling tolong menolong terhadap masalah yang dirasakan bersama, seperti 
terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Tanpa adanya nilai-nilai perdamaian 
tersebut, mustahil hasil-hasil pembangunan yang telah dirintis oleh nenek moyang kita sejak 
zaman dahulu dapat kita rasakan pada saat ini dan pada masa-masa yang akan datang.    

 
KESIMPULAN  

Nilai-nilai perdamaian telah terjaga dan dilestarikan oleh setiap etnis yang bermukim 
di Kalimantan Barat. Penduduk pendatang (suku Bugis) meninggalkan tradisi mereka demi 
menghormati penduduk asli dimana mereka tinggal dan mencari nafkah di tempat yang baru.  
Kerjasama, gotong royong, saling menghormati, saling menghargai dan kehidupan yang 
harmonis antara berbagai etnis. Khususnya etnis ―Orang Embau‖ (orang Dayak yang masuk 
Islam) dengan penduduk Dayak yang belum masuk Islam. Mereka hidup berdampingan tanpa 
ada konflik. Mereka saling menghargai, baik ―orang Embau‖ maupun penduduk Dayak yang 
belum masuk Islam. Hidup dengan perdamaian juga telah dicontohkan oleh  masyarakat 
Sungai Kelambu yang terdiri dari berbagai macam suku. Kerjasama dan gotong royong antara 
mereka nampak pada kegiatan Meteng (yaitu persiapan acara pernikahan pada etnis tertentu) 

Pernah terjadi konflik antar etnis di Kalimantan Barat, namun sebenarnya konflik 
terjadi dipicu oleh pertikaian pribadi yang melibatkan satu dan beberapa individu. Karena 
adanya sentimen, ego etnis, dan sikap solider  etnis  terhadap individu yang bertikai, pada 
akhirnya pertikaian antar individu tertentu telah melibatkan pertikaian atau konflik dua etnis 
yang memakan banyak korban, harta benda dan rusaknya fasilitas umum. Akibat konflik ini 
semua pihak mengalami banyak kerugian. Konflik yang melibatkan dua etnis ini menjadi 
pengalaman pahit bagi semua orang dan hal ini jangan sampai terulang kembali pada saat ini 
dan masa yang akan datang. Nilai-nilai perdamaian tetap harus dilestarikan dan dijaga dengan 
baik oleh setiap etnis di Kalimantan Barat, agar tujuan hidup yang sesungguhnya yaitu 
kebahagiaan, ketenangan, keharmonisan, tentram dan damai dapat dirasakan oleh setiap etnis 
di Kalimantan Barat.  
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ABSTRAK 

 
Tulisan ini berangkat dari hasil riset yang penulis lakukan di IAIN Pontianak pada 

sejumlah mahasiswa di IAIN Pontianak. Hasil riset penulis, sejumlah mahasiswa potensial 
sekali menjadi fundamentalis. Bahkan, ada kecenderungan mahasiswa meminati paham-
paham keagamaan yang cenderung berpikiran sempit. membuka peluang lahirnya 
rekomendasi tentang pentingnya menyisipkan spirit damai dan toleran dalam semua 
materi kuliah yang relevan dengan hal tersebut. Model pendidikan pluralis dalam 
menyisipkan spirit damai dan toleran dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan 
model pendidikan tinggi di IAIN Pontianak. 

 
Kata Kunci: Model Pendidikan Pluralis, Spirit Toleran, Spirit Perdamaian 

  

 

PENDAHULUAN 

Bhineka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia berarti berbeda tapi satu. Semboyan ini 
menyiratkan pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. Hal ini karena founding father menyadari 
bahwa ―kerukunan‖ dalam kemajemukan menjadi prasyarat dalam melangsungkan pembangunan. 

Pada konteks ini, Indonesia memang adalah negara multikultur dan multireligi. Disebut demikian, 
karena masyarakat Indonesia sangat beragam, baik dalam hal budaya maupun agama. Pada konteks 
keagamaan, sekurang-kurangnya ada enam agama yang dianut oleh masing-masing penganutnya di 
Indonesia, yaitu Islam, Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keadaan yang majemuk 
demikian, tidak selalu menguntungkan. Keadaan yang majemuk ini dapat saja berpotensi sebagai 
sumber konflik.  

Umumnya agama-agama mengajarkan pentingnya sikap toleransi, saling bertenggang rasa, 
hormat-menghormati dan saling tolong-menolong. Namun ajaran mendasar dari semua agama ini harus 
disadari kerap diselewengkan oleh manusia yang beragama. Karena agama telah menjadi bagian dari 
keseharian manusia, maka agama kerap kali ditafsirkan berdasarkan kepentingan. Hal ini yang membuat 
agama, satu sisi dapat menjadi ―sebab perekat‖ dan sementara di sisi lain menjadi ―sebab konflik‖. 

Islam adalah sebuah agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Menyadari 
kemajemukan Indonesia, maka menjadi keharusan umat Islam Indonesia mengembangkan sikap toleran 
dalam interaksinya terutama kepada sesamanya yang berbeda agama. Hal ini tidak berseberangan 
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bahkan sangat sejalan dengan misi ajaran Islam yaitu kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Islam 
membawa rahmat bagi semesta alam (QS 21: 107).  

Hal ini karena situasi yang kondusif mustahil terwujud tanpa sikap toleransi. Toleransi adalah kata 
kunci untuk kerukunan antar agama, sementara kerukunan antar agama adalah sebab terciptanya situasi 
keberagamaan yang kondusif terutama di negara yang majemuk seperti di Indonesia. Konflik agama 
seperti yang pernah terjadi di Ambon hingga Poso yang tidak hanya berhenti pada sikap ―saling curiga-
mencurigai‖ melainkan juga meliputi aksi saling bunuh, jelas menjadi pengalaman berharga bagi 
masyarakat Indonesia tentang pentingnya toleransi dalam beragama.  

Seperti telah diuraikan, ajaran agama Islam yang membawa misi kedamaian, keselamatan, dan 
kesejahteraan. Ajaran ini mesti diterjemahkan oleh pemeluknya dengan mengedepankan sikap toleransi, 
terbuka, bersikap adil, dan santun terhadap sesama. Pendidikan tinggi pada perguruan tinggi keagamaan 
Islam dapat turut andil dalam membentuk sikap tersebut. Apalagi, dalam sebuah riset yang penulis 
lakukan tahun 2015-2016, sikap fundamentalisme masih diminati sejumlah mahasiswa. Riset yang 
penulis lakukan di IAIN Pontianak pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada sejumlah 
mahasiswa penulis tersebut, membuka peluang lahirnya rekomendasi tentang pentingnya menyisipkan 
spirit damai dan toleran dalam semua materi kuliah yang relevan dengan hal tersebut. Model pendidikan 
pluralis dalam menyisipkan spirit damai dan toleran dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan 
model pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.  

 
IAIN PONTIANAK SEBAGAI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI 

KALIMANTAN BARAT 

IAIN Pontianak tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Yayasan Sadar yang diketuai oleh 
A. Muin Sanusi sebagai Walikotamadia Pontianak saat itu. Kecuali itu, pada masa yang sama juga 
dibentuk Dewan Kurator yang diketuai oleh Brigjend Ryacudu yang menjabat sebagai Pangdam XII 
Tanjung Pura. Kemudian karena mutasi beberapa anggota, pada tahun 1975 diadakan resuffle Dewan 
Kurator sehingga Brigjend. Kadarusno, Gubernur Kalimantan Barat, terpilih sebagai ketua yang baru. 
Di dalam yayasan dan Dewan Kurator inilah ulama, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat 
Kalbar bekerja sama merajut asa, mewujudkan cita-cita agar di daerah ini berdiri sebuah lembaga 
pendidikan tinggi agama Islam di Kalimantan Barat. 

Tindak lanjutnya, Juli 1965 Yayasan Sadar mendirikan Fakultas Tarbiyah di Pontianak dan 
Fakultas Ushuluddin di Singkawang. Setelah berjalan selama 4 tahun, Fakultas ini bersama-sama dengan 
Fakultas Ushuluddin Singkawang, dinegerikan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 26 
Tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969 sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh KH. 
Moh. Dahlan selaku Menteri Agama RI pada saat itu. Sebelumnya sekitar awal 1969 berdasarkan 
dokumen kesepakatan antara yayasan Sadar Pembina Fakultas Tarbiyah Pontianak dengan Rektor IAIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta dikirimkan 3 (tiga) orang dosen dari IAIN Jakarta, yaitu Drs. Ahmad Lujito 
(Ahli lmu pendidikan), Drs. Mardiyo (Ahli bahasa Arab) dan Drs. Moh. Ardani (Ahli ilmu agama). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 1973 tentang Pemindahan Fakultas 
Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah di Singkawang ke Fakultas Tarbiyah di Pontianak, maka Faklutas 
Ushuludin di Singkawang dileburkan ke Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah di Pontianak. Surat 
Keputusan itu ditanda tangani oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI pada bulan Oktober 
1973. Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun, status awal sebagai Fakultas Muda Cabang IAIN 
Jakarta yang hanya dapat menghasilkan Sarjana Muda, kemudian berkembang menjadi Fakultas Madya 
pada tahun 1982. Ini berarti sejak tahun 1982 lembaga ini sudah memiliki kewenangan untuk 
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bahkan sangat sejalan dengan misi ajaran Islam yaitu kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Islam 
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spirit damai dan toleran dalam semua materi kuliah yang relevan dengan hal tersebut. Model pendidikan 
pluralis dalam menyisipkan spirit damai dan toleran dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan 
model pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.  

 
IAIN PONTIANAK SEBAGAI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI 

KALIMANTAN BARAT 

IAIN Pontianak tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Yayasan Sadar yang diketuai oleh 
A. Muin Sanusi sebagai Walikotamadia Pontianak saat itu. Kecuali itu, pada masa yang sama juga 
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dokumen kesepakatan antara yayasan Sadar Pembina Fakultas Tarbiyah Pontianak dengan Rektor IAIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta dikirimkan 3 (tiga) orang dosen dari IAIN Jakarta, yaitu Drs. Ahmad Lujito 
(Ahli lmu pendidikan), Drs. Mardiyo (Ahli bahasa Arab) dan Drs. Moh. Ardani (Ahli ilmu agama). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 1973 tentang Pemindahan Fakultas 
Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah di Singkawang ke Fakultas Tarbiyah di Pontianak, maka Faklutas 
Ushuludin di Singkawang dileburkan ke Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah di Pontianak. Surat 
Keputusan itu ditanda tangani oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI pada bulan Oktober 
1973. Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun, status awal sebagai Fakultas Muda Cabang IAIN 
Jakarta yang hanya dapat menghasilkan Sarjana Muda, kemudian berkembang menjadi Fakultas Madya 
pada tahun 1982. Ini berarti sejak tahun 1982 lembaga ini sudah memiliki kewenangan untuk 
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menghasilkan sarjana penuh. Bersamaan dengan perkembangan kelembagaan, status fakultas cabang 
pun berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak. 

Pada tanggal 1 Desember 1975 Menteri Agama RI mengeluarkan sebuah SK tentang 
pembentukan Dewan Kurator Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak dengan 
Brigadir Jenderal Kadarusno (selaku Gubernur Kalbar pada saat itu) sebagai Ketua, Mochommad Barir, 
SH (selaku Walikota Pontianak) sebagai Wakil Ketua dan Drs. H. Moh. Ardani (selaku Dekan Fakultas 
Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cab. Pontianak) sebagai sekretaris. Kemudian ada 12 orang anggota 
yaitu M. Yusuf Syueb, Dr. H. Soegeng, Drs. Batara Batubara, Moh. Damiri, Chatib Sjarbaini, Ust. H. A. 
Rani Mahmud, Tan Abdullah, Drs. Tammar Abdul Salam, Drs. Abdul Rasyid, Usman Samad BA, Ir. 
Said Ja‘far dan satu nama yang tidak terbaca lagi di SK tersebut. Dewan Kurator ini menurut SK 
tersebut berfungsi sebagai dewan penyantun keperluan/kebutuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif 
Hidayatullah Cabang Pontianak. 

Lima belas tahun kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 11 tanggal 21 Maret 1997, 
bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H., Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
di Pontianak, bersama-sama dengan 32 Fakultas Jauh IAIN lainnya di seluruh Indonesia, berubah 
menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak. Dengan kata lain, STAIN Pontianak 
beserta STAIN-STAIN lain memperoleh kesempatan untuk mandiri, tidak lagi bergantung kepada 
IAIN induk. 

Independensi yang menjadi konsekuensi dari alih status di atas disambut oleh STAIN Pontianak 
dengan berbagai kegiatan penataan diri. Penataan ini meliputi penataan organisasi, kurikulum, 
ketenagaan, dan lain-lain. Sudah barang tentu, penataan infra struktur semacam ini membutuhkan 
proses waktu. Oleh karena itu, sejak awal STAIN Pontianak sudah menggariskan prinsip dinamisme 
dan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikannya. Maksud dari penggarisan prinsip ini adalah agar 
program-program yang dikelola bersifat adaptif, progressive dan yang tak kalah pentingnya adalah market 
oriented. Oleh karena itu, setelah melalui diskusi intensif dan analisa feasibelitas program, pada tahun 
akademik 1997/1998 dikembangkan dua disiplin ilmu baru yaitu: Syariah dan Dakwah. Setelah melalui 
proses yang sangat panjang – sekitar tujuh tahun – dari masa kepemimpinan Dr. H. Moh. Haitami 
Salim, M.Ag yang dilanjutkan oleh Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag, akhirnya pada Juli 2013 Presiden RI 
Susilo Bambang Yudoyono menandatangani Peraturan Presiden  Nomor 53 tahun 2013 tentang 
Perubahan Bentuk STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak (Siregar, At-Turats, Volume 9 Nomor 1 
Juni 2015, hlm. 16-18).  

STAIN Pontianak secara resmi beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Pontianak pada tanggal 1 April 2014. Perubahan nama ini diresmikan oleh Wakil Menteri Agama, 
Nazaruddin Umar, di Pontianak dan dihadiri pula oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Kalimantan Barat dan Walikota Pontianak (http://iainptk.ac.id/stain-pontianak-resmi-
menjadi-iain-pontianak/, akses 29 Juni 2016). Kini IAIN Pontianak mempunyai 3 fakultas yaitu: 
Pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; Kedua, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam; serta 
ketiga, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab, serta Program Pascasarjana.  

Secara rinci: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dengan Jurusan: Pendidikan Agama 
Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan 
Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA). Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) dengan 
Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), Manajemen 
Dakwah (MD), Ilmu al-Quran dan Tafsir (IQT). Perbandingan Agama (PA). Fakultas Syari‘ah dan 
Ekonomi Islam dengan Jurusan: Ekonomi Islam (EI), Muamalah, Perbankan Islam (PI), Akhwalus 
Syakhsiyah (AS). Pasca Sarjana: Magister Pendidikan Agama Islam dengan konsentrasi Guru 
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Pendidikan Agama Islam dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (https://id.wikipedia. 
org/wiki/IAIN_Pontianak, akses 29 Juni 2016). 

Historisitas IAIN Pontianak sesungguhnya mengantarkan kita pada satu simpulan bahwa IAIN 
Pontianak punya andil signifikan bagi lahirnya guru agama Islam, dosen di perguruan tinggi keagamaan 
Islam, dan praktisi disejumlah lembaga Islam dan lembaga-lembaga yang lain, terutama di Kalimantan 
Barat. Sekaligus juga mengisyaratkan tentang betapa besar tanggung-jawab IAIN Pontianak dalam 
membentuk ―pemahaman agama‖ yang toleran dan damai, sehingga mahasiswa keluaran IAIN 
Pontianak menjadi agen perubahan yang damai dan toleran dalam kiprahnya di masyarakat. 
 

URGENSITAS MODEL PENDIDIKAN PLURALIS DI IAIN PONTIANAK 

Hasil riset yang penulis lakukan bahwa sejumlah mahasiswa potensial sekali menjadi 
fundamentalis. Beberapa jawaban dari sejumlah pertanyaan yang pernah penulis ajukan direspons secara 
fundamentalis, seperti makna jihad yang dipahami sebatas sebagai perbuatan memerangi orang kafir, 
atau pandangan-pandangan sebagian mahasiswa yang kurang bisa menerima kemungkinan perbedaan 
tafsir atas agama.120 Apalagi belakangan, ada kecenderungan mahasiswa meminati paham-paham 
keagamaan yang cenderung berpikiran sempit. Tentu bukan menjadi harapan kita bersama, muncul 
mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kecenderungan memusuhi kelompok-kelompok agama atau 
pemikiran-pemikiran keagamaan lain yang berbeda dengannya.  

Sikap fundamentalis yang berkembang jika tidak terkontrol dikhawatirkan akan menjurus pada 
sikap radikal. Sementara radikalisme jelas berseberangan dengan misi ajaran Islam. Siregar (At-Turats, 
Volume 9 Nomor 1 Juni 2015: 15) mengatakan bahwa keberadaan kampus Islam (STAIN, IAIN, UIN) 
harus ikut andil dalam memberantas bibit-bibit radikalisme agama. Model pendidikan pluralis dalam 
menyisipkan spirit damai dan toleran menjadi sesuatu hal yang urgen untuk kepentingan ini. 

Pluralitas masyarakat, termasuk dalam hal keberagamaan menjadi ladang potensial konflik. Hal ini 
pernah diingatkan oleh Samuel Huntington – penulis buku terkenal The Clash of Civilization and the 
Remaking of World Order – pluralitas dapat menjadi sebab terjadinya konflik (Huntington . 
Mencerna teori Huntington, kasusnya di Indonesia yang majemuk, hampir nyaris tidak mungkin ada 
daerah yang terbebas sama sekali dari potensi berselisih atau konflik. Perselisihan atau konflik ini dapat 
meruncing menjadi situasi saling mengucilkan, memutuskan hubungan satu sama lain, bahkan saling 
mengkafirkan. Seperti telah diulas, pluralitas Indonesia dalam hal kultur dan agama potensi sebagai 
sumber konflik. 

Dalam Islam sendiri, sikap toleransi dan memelihara spirit damai adalah sesuatu hal yang urgen. 
Sikap yang amat ditekankan dalam aktualisasi sikap keberagamaan hal ini adalah bagaimana pluralitas 
agama atau cara memahami agama diakui dan dihargai. Pengakuan dan penghargaan ini sudah 
seharusnya menanamkan keyakinan bahwa perbedaan yang ada, beberapa di antaranya adalah kodrati. 
Rasionalisasinya, seseorang memang tidak dapat memesan agar dapat dilahirkan dari orangtua dari 
agama tertentu, meskipun pada perkembangannya kepemilikan seseorang atas agama merupakan pilihan 
berdasarkan keyakinannya. Bahkan dalam kasus berbeda, beberapa di antara mereka berganti-ganti 
agama dengan alasan yang bermacam-macam.  

Pluralitas agama sebagai bukti majemuknya kita. Untuk itu toleransi dan memelihara perdamaian 
memang penting, mengingat dengan sikap tersebut, seseorang dapat mengakui dan menghargai 
pluralitas. Bahkan bertoleransi dan memelihara spirit damai ini tidak seharusnya berhenti pada bentuk 

                                                           
120 Disimpulkan berdasarkan hasil diskusi penulis dengan sejumlah mahasiswa, dalam beberapa kesempatan sesi 
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kesadaran akan kemajemukan pada yang berbeda agama saja. Sikap toleran memelihara spirit damai juga 
penting dalam memandang perbedaan paham sesama pemeluk agama yang sama. Dalam sebuah agama, 
perbedaan paham adalah sesuatu hal yang biasa, yang ditandai misalnya dengan berbagai aliran 
keagamaan, mazhab atau sekte. 

Dua bentuk toleransi dan memelihara spirit damai yang urgen untuk dikembangkan: pertama, 
antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk toleran dan menjaga kedamaian yang terjalin antar 
umat penganut satu agama; kedua, antar pemeluk agama yang berbeda, yaitu suatu bentuk sikap toleran 
dan menjaga perdamaian yang terjalin antar pemeluk agama yang berbeda, semisal toleransi pemeluk 
agama Islam dengan pemeluk agama Kristen, Hindu, Budha dan lain-lain. 

Pluralitas atau keberbedaan yang nyata di tengah-tengah kita adalah sunatullah. Karenanya, 
kemajemukan tersebut hendaknya dimengerti sebagai sebuah realita yang harus diterima dan disyukuri, 
sebagai anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta. Pluralitas hendaknya dapat kita mengerti 
sebagai kehendak Allah SWT sebagai Pencipta, supaya kita saling mengenali satu dengan yang lain, dan 
saling berlomba atas alasan kebaikan (QS 49: 13/ QS 05: 48). 

Pluralitas agama, kecuali sebagai sebab perekat antar kelompok, juga bisa menjadi sebab pemicu 
terjadinya konflik. Pluralitas ini berpeluang menjadi perekat manakala dapat dikelola dengan baik. 
Dengan pengelolaan yang baik ditambah dengan komitmen bersama, pluralitas agama dapat menjadi 
harmoni, tanpa harus diseragamkan (uniformitas). Sebaliknya, pluralitas agama yang tidak dikelola 
dengan baik dapat menjadi sumber konflik atau faktor penyebab perpecahan. 

Menurut al-Quran, pluralitas adalah keniscayaan yang mustahil terbantahkan dalam keseharian 
umat manusia. Pluralitas bahkan harus dipahami sebagai sesuatu yang sengaja dirancang oleh Tuhan 
dan menjadi sunnatullah, dengan maksud sebagai salah satu arena kompetisi dalam pengujian derajat 
kesalehan dan kesyukuran manusia atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT dengan menjadikan 
pluralitas itu sebagai modal kompetitif yang sehat. Kemudian, keniscayaan bahwa pluralitas ini juga 
merupakan media bagi manusia untuk belajar hidup bermasyarakat (bersosialisasi) sehingga akan saling 
mengenal antara satu dengan lainnya. Perhatikan tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1 

Pandangan Teologis tentang Pluralitas 
No Pandangan filosofis Keterangan al-Quran 
1 Pluralitas tidak menampik 

hakikat manusia yang 
diciptakan dari asal dan jenis 
yang sama, yang 
memungkinkan munculnya rasa 
persaudaraan antar sesama. 

QS 30: 20; QS 04: 1. 

2 Pluralitas adalah sunatullah. 
Keadaan ini sebagai cara Tuhan 
agar manusia dapat saling 
mengenali dan menghargai 
pluralitas. 

QS 05: 48; QS 49: 13; QS 30: 20; QS 
11: 118. 

3 Keadaan plural terkandung 
potensi positif dalam arti 
sebagai perekat dan potensi 
negatif dalam arti sebagai sebab 
konflik. Pada potensi mana 
manusia menempatkan 
pluralitas, pada konteks ini 

QS 05: 48; QS 11: 118. 
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sangat bergantung pada 
pemahaman dan 
kecenderungannya terhadap 
pluralitas. 

4 Kemuliaan manusia di sisi Tuhan 
tidak ditentukan atas 
perbedaan suku, bangsa, 
bahasa dan warna kulit, 
melainkan tingkat ketaqwaan 
dan pengabdiannya kepada 
Tuhan. 

QS 49: 13. 

 
Berdasarkan tabel 1 di atas, pada konteks ini tidak seharusnya ada tempat bagi perasaan 

superioritas etnik, ras, keturunan maupun agama. Pandangan teologis ini sesungguhnya tidaklah sekedar 
normatif agama, tetapi secara empirik juga dipercontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun 
masyarakat Madinah yang kemudian diejawantahkan dalam deklarasi Piagam Madinah. Piagam Madinah 
merupakan sebuah perjanjian yang menetapkan adanya persamaan hak dan kewajiban semua komunitas, 
serta menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan (Sagaf, Konstektualita, Volume 22, 
Nomor 2, Desember 2007: 25). 

Berdasarkan sejarahnya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah (sebelumnya bernama Yatsrib) 
dan menyebarkan ajaran Islam di kota ini, keadaan pluralitas masyarakat Madinah yang secara politis 
tidak diimbangi dengan ikatan persatuan ataupun kesatuan dalam sebuah pemerintahan, menjadi sebab 
konflik di masyarakat. Situasi demikian berlangsung cukup lama, terutama melibatkan Aus dan Khazraj, 
dan menjadi makin rumit dengan kedatangan suku bangsa Yahudi ke Madinah. Pada saat Rasulullah 
datang ke Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat yang hendak ia bangun berdasarkan Islam. 
Nama Madinah sendiri yang sebelumnya menggantikan nama Yatsrib bisa diartikan dengan peradaban 
(Madjid 1995: 49), sebagaimana orientasi Islam untuk membangun peradaban. 

Inti Piagam Madinah yang terdiri atas 47 butir menurut Syadzali (1990: 15-16) mencakup: 
pertama, semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan sebuah komunitas; 
dan kedua, hubungan antara sesama komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip 
bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela mereka yang teraniaya, dan 
saling mengikuti dan menghirmati kebebasan beragama. 

Kesadaran akan pluralitas ini dengan demikian secara normatif didukung oleh teks-teks 
keagamaan Islam dan juga teladan Rasulullah Saw. Untuk itu perlu diberikan wawasan yang baik dan 
benar agar tidak muncul pemahaman yang kontraproduktif dengan pemahaman tersebut. Pemahaman 
yang baik dan benar tentang pluralitas mesti ditanamkan atau terimplementasikan di semua ranah 
pendidikan termasuk di perguruan tinggi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1. Agama, Pluralitas Agama, dan Respons Atas Pluralitas Agama 
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dan menyebarkan ajaran Islam di kota ini, keadaan pluralitas masyarakat Madinah yang secara politis 
tidak diimbangi dengan ikatan persatuan ataupun kesatuan dalam sebuah pemerintahan, menjadi sebab 
konflik di masyarakat. Situasi demikian berlangsung cukup lama, terutama melibatkan Aus dan Khazraj, 
dan menjadi makin rumit dengan kedatangan suku bangsa Yahudi ke Madinah. Pada saat Rasulullah 
datang ke Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat yang hendak ia bangun berdasarkan Islam. 
Nama Madinah sendiri yang sebelumnya menggantikan nama Yatsrib bisa diartikan dengan peradaban 
(Madjid 1995: 49), sebagaimana orientasi Islam untuk membangun peradaban. 

Inti Piagam Madinah yang terdiri atas 47 butir menurut Syadzali (1990: 15-16) mencakup: 
pertama, semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan sebuah komunitas; 
dan kedua, hubungan antara sesama komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip 
bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela mereka yang teraniaya, dan 
saling mengikuti dan menghirmati kebebasan beragama. 

Kesadaran akan pluralitas ini dengan demikian secara normatif didukung oleh teks-teks 
keagamaan Islam dan juga teladan Rasulullah Saw. Untuk itu perlu diberikan wawasan yang baik dan 
benar agar tidak muncul pemahaman yang kontraproduktif dengan pemahaman tersebut. Pemahaman 
yang baik dan benar tentang pluralitas mesti ditanamkan atau terimplementasikan di semua ranah 
pendidikan termasuk di perguruan tinggi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1. Agama, Pluralitas Agama, dan Respons Atas Pluralitas Agama 

 

International Seminar FTIK IAIN Pontianak, 2016 | 133  

Sikap positif yang dimaksud hakikatnya adalah ikhtiar menjaga dua sisi kepentingan, yaitu sisi 
keimanan/keyakinan dan sisi kemajemukan sebagai sebuah realitas masyarakat. Maksudnya, 
keimanan/keyakinan tidak seharusnya berbenturan dengan kemajemukan (pluralitas). Sikap positif yang 
mesti tumbuh adalah sikap dan kemampuan bertoleransi dan memelihara perdamaian dalam sitausi 
kemajemukan. Inilah yang perlu bertumbuh dan berkembang pada pribadi mahasiswa, termasuk 
mahasiswa IAIN Pontianak. Pembinaan yang tepat pada mahasiswa melalui  model pendidikan pluralis 
hendaknya jangan menggadaikan salah satu dari dua sisi kepentingan tersebut. Seperti telah diuraikan, 
keimanan/keyakinan tidak seharusnya berbenturan dengan kemajemukan (pluralitas) yang hanya dapat 
tumbuh dari sikap toleran dan kesadaran pentingnya memelihara perdamaian. 
 
PELUANG BAGI PENDIDIKAN PLURALIS DI IAIN PONTIANAK 

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa pluralitas bangsa adalah suatu realitas bahkan sudah  
menjadi kehendak Allah SWT. Karenanya sikap pluralis juga menjadi suatu keniscayaan. Sikap pluralis 
bukan sesuatu yang dapat muncul secara otomatis, melainkan harus melalui proses pemahaman, 
pembinaan, bimbingan dan latihan yaitu melalui proses pendidikan. Pendidikan tinggi yang diperoleh 
mahasiswa di perguruan tinggi juga dapat menjadi sarana pembinaan yang efektif untuk membangun 
sikap pluralis yang baik dan benar. Hal ini terutama karena proses pendidikan tinggi selazimnya dapat 
dilakukan secara terencana, sistematis, terkontrol dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai. 
Semua materi perkuliahan diberikan dengan mempertimbangkan relevansinya dalam membangun sikap 
pluralis. 

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 4 ayat 1: 

 
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 
 
Relevansi model pendidikan pluralis, terutama dalam perkuliahan dapat dilihat mulai dari muatan 

tujuan dari mata kuliah itu sendiri, isi materi kuliah, maupun strategi dan metodologi pembelajaran yang 
memungkinkan untuk mengembangkan sikap pluralis di kalangan mahasiswa. Di samping itu dapat pula 
dilihat dari sisi penggunaan buku-buku sumber dan media pembelajaran yang digunakan oleh dosen. 
Beberapa hal inilah yang perlu diperhatikan dan disiapkan dalam upaya menginternalisasikan sikap 
toleran dan kesadaran pentingnya memelihara perdamaian pada mahasiswa. Perhatikan bagan berikut: 
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Bagan 2. Model Pendidikan Pluralis di PTKIN 

 
Pada bagan di atas, model pendidikan pluralis menghendaki tersedianya dosen yang mampu 

menerjemahkan tujuan perkuliahan sebagaimana misi menginternalisasikan sikap toleran dan kesadaran 
pentingnya memelihara perdamaian pada mahasiswa. Pada konteks ini pelaksanaan proses perkuliahan 
sesuai dengan langkah-langkah (skenario) pembelajaran yang ditentukan. Pengembangan materi 
pembelajaran hendaknya kontekstual dengan pluralitas bangsa. Kecuali itu, buku sumber dan media 
pembelajaran perlu terkondisikan dengan karakter sikap pluralis yang akan dibangun. Terakhir, 
tersedianya alat evaluasi pembelajaran yang menekankan pada sikap (afektif). 

Siregar (At-Turats, Volume 9 Nomor 1 Juni 2015: 20) menyebut beberapa hal yang mesti 
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hal ini: pertama, perlunya perubahan pola pikir dalam 
menyikapi pluralitas dalam sistem pendidikan yang dikembangkan di IAIN Pontianak. Wawasan 
pluralisme dan sikap non sectarian dapat dikembangkan sebagai wujud nyata aplikasi Bhineka Tunggal 
Ika, dan selanjutnya melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi penyelenggaraan 
pendidikan yang sejalan dengan wawasan pluralism; kedua, kurikulum perlu disusun dengan pendekatan 
lintas budaya dan lintas agama yang selalu dibincangkan melalui workshop kurikulum. Ketiga, 
merumuskan metodologi pembelajaran yang interaktif di kalangan mahasiswa, sehingga melahirkan 
output yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap pluralitas masyarakat. Dosen dan 
mahasiswa harus terkondisikan secara heterogen, tidak terkotak-kota satu dengan yang lain, dan 
memungkinkan bersama-sama belajar dalam menyelesaikan masalah. Keempat, Tujuan pendidikan 
adalah dalam rangka menjawab, merespons, dan mengantisipasi persoalan-persoalan kerusuhan berbau 
SARA.   

Bandingkan dengan Maarif (2011: 104-106), yang mengusulkan beberapa pendekatan: pertama, 
pembiasaan. Pendidikan pluralis mengharuskan terselenggaranya situasi pembelajaran yang 
mengkondisikan sikap dan perilaku yang baik, terutama yang berhubungan dengan tenggang rasa, 
toleransi, saling mengasihi, tolong menolong, dan lain sebagainya. Kedua. Rasional. Maksudnya, 
pendidikan pluralis menghendaki pendekatan yang memfungsikan rasio secara benar, sehingga substansi 
isi dan nilai yang diinternalisasikan mudah dipahami dengan penalaran. Ketiga, emosional. Upaya 
menggugah perasaan seseorang dalam memahami realitas pluralitas di masyarakat, sehingga ada kesan 
dalam jiwa seseorang untuk selalu menampilkan sikap bertenggang rasa dan saling menghormati 
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memungkinkan bersama-sama belajar dalam menyelesaikan masalah. Keempat, Tujuan pendidikan 
adalah dalam rangka menjawab, merespons, dan mengantisipasi persoalan-persoalan kerusuhan berbau 
SARA.   

Bandingkan dengan Maarif (2011: 104-106), yang mengusulkan beberapa pendekatan: pertama, 
pembiasaan. Pendidikan pluralis mengharuskan terselenggaranya situasi pembelajaran yang 
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toleransi, saling mengasihi, tolong menolong, dan lain sebagainya. Kedua. Rasional. Maksudnya, 
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sesama. Keempat, fungsional, dalam artian memfungsikan ajaran masing-masing agama terutama dalam 
kepentingan untuk menghargai pluralitas dengan menekankan segi manfaat dan hikmahnya bagi 
seseorang. 

Model pendidikan pluralis yang berpeluang untuk diterapkan di IAIN Pontianak dapat berangkat 
dari berbagai pandangan di atas. Urgensitas model pendidikan pluralis, terutama untuk menjadikan 
mahasiswa sebagai pribadi yang toleran, kekuatan perubahan, penggerak perdamaian dan persatuan, dan 
bukan sebaliknya sebagai motor kekerasan, penyebab perpecahan, dan anti pluralisme sebagaimana 
pada sebagian orang atau kelompok yang fundamentalis-radikal dalam hal beragama. 
 
PENUTUP   

Hasil riset penulis, sejumlah mahasiswa potensial sekali menjadi fundamentalis. Bahkan, ada 
kecenderungan mahasiswa meminati paham-paham keagamaan yang cenderung berpikiran sempit. 
membuka peluang lahirnya rekomendasi tentang pentingnya menyisipkan spirit damai dan toleran 
dalam semua materi kuliah yang relevan dengan hal tersebut. Model pendidikan pluralis dalam 
menyisipkan spirit damai dan toleran dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan model 
pendidikan tinggi di IAIN Pontianak. 

Model pendidikan pluralis menghendaki tersedianya dosen yang mampu menerjemahkan tujuan 
perkuliahan sebagaimana misi menginternalisasikan sikap toleran dan kesadaran pentingnya memelihara 
perdamaian pada mahasiswa. Pada konteks ini pelaksanaan proses perkuliahan sesuai dengan langkah-
langkah (skenario) pembelajaran yang ditentukan. Pengembangan materi pembelajaran hendaknya 
kontekstual dengan pluralitas bangsa. Kecuali itu, buku sumber dan media pembelajaran perlu 
terkondisikan dengan karakter sikap pluralis yang akan dibangun. Terakhir, tersedianya alat evaluasi 
pembelajaran yang menekankan pada sikap (afektif). 

Beberapa hal yang mesti dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hal ini: pertama, perlunya 
perubahan pola pikir dalam menyikapi pluralitas dalam sistem pendidikan yang dikembangkan di IAIN 
Pontianak. Wawasan pluralisme dan sikap non sectarian dapat dikembangkan sebagai wujud nyata 
aplikasi Bhineka Tunggal Ika, dan selanjutnya melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi 
penyelenggaraan pendidikan yang sejalan dengan wawasan pluralism; kedua, kurikulum perlu disusun 
dengan pendekatan lintas budaya dan lintas agama yang selalu dibincangkan melalui workshop 
kurikulum. Ketiga, merumuskan metodologi pembelajaran yang interaktif di kalangan mahasiswa, 
sehingga melahirkan output yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap pluralitas masyarakat. 
Dosen dan mahasiswa harus terkondisikan secara heterogen, tidak terkotak-kota satu dengan yang lain, 
dan memungkinkan bersama-sama belajar dalam menyelesaikan masalah. Keempat, Tujuan pendidikan 
adalah dalam rangka menjawab, merespons, dan mengantisipasi persoalan-persoalan kerusuhan berbau 
SARA. 
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PENDAHULUAN 

Perdamaian dan silaturahmi adalah dua mata sisi uang yang tak terpisahkan. Perdamaian bisa 
terwujud karena adanya silaturahmi antar umat manusia baik sesame muslim, antar agama, antar suku 
dan ras. Konflik yang pernah terjadi di Poso pada tahun 2000 bisa diselesaikan dengan adanya dialog 
dan silaturahmi antar tokoh agama dan masyarakat setempat sehingga menghasilkan kesepakatan 
bersama dalam menjaga perdamaian di Poso (Baca Penyelesaian konflik Poso,kemendagri.go.id) 

Hadratussyaikh Hasyim Asyari adalah seorang Ulama Pejuang yang lahir pada tahun 1871 M di 
daerah Jombang Jawa Timur. Beliau termasuk Ulama intelektual yang produktif dalam menulis dan 
memiliki karya dari berbagai disiplin kajian keislaman. Karya-karya tersebut ditulis dengan Bahasa Arab 
dan Jawa diantaranya adalah kitab at-tibyan fi nahyi an muqatha’ah al-arham wal aqrab wal 
akhwan (Penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, Kerabat dan persaudaraan). 

Kitab ini berisikan fatwa beliau tentang haramnya memutus silaturahmi antar sesame muslim 
dan sesame umat manusia. Menjadi muslim yang baik dengan sesame sehingga mampu menempatkan 
diri ditengah pergaulan masyarakat dan menghindari hal-hal negative yang mengakibatkan konflik, intrik 
dan disharmoni social. 

Untuk mengetahui lebih dalam khazanah keilmuan dan warisan intelektual Sang kiai ini tentunya 
kita harus membaca dan mengkaji penjelasan beliau tentang pentingnya menjaga silaturahmi di bumi 
khatulistiwa ini agar tidak terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan dan terwujudnya perdamaian 
di nusantara ini. 

 
SIAPA KH. HASYIM ASYARI ? 

KH. Hasyim memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asyari bin Abdul Wahid bin 
Abdul Halim atau yang popular dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman yang juga dikenal 
dengan julukan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin 
Maulana Ishak bin Ainul Yakin yang popular dengan sebutan Sunan Giri. Kiai Hasyim dilahirkan dari 
pasangan Kiai Asyari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon pada tanggal 14 Februari 1871 M atau 
bertepatan dengan 12 Dzulqo‘dah 1287 H. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 kilometer ke 
arah utara dari kota Jombang tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu 
dusun yang menjadi wilayah administrative Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang. Dengan demikian 
ditilik dari waktu kelahirannya beliau dapat dipandang sebagai generasi muslim paruh akhir abad ke 19. 
(Zuhri Muhibbin;2010) 
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Kiai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang memiliki keinginan kuat untuk belajar agama. Beliau 
menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendalami Islam di tanah suci (Makkah dan Madinah). 
Prestasi belajar kiai Hasyim membuatnya memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid al-Haram 
dan beberapa ulama masyhur dari berbagai Negara pernah belajar kepadanya. Diantaranya Shaikh 
Sa‘dullah al-Maymani (mufti di Bombay India), Shaikh Umar Hamdan (ahli hadits di Makkah), al-
Shihab Ahmad bin Abdullah (Syiria), KH. Wahab Chasbullah (Tambak beras, Jombang), KH. Bisri 
Syansuri (Denanyar, Jombang). 

Berdirinya Jam‘iyyah Nahdlatul Ulama (NU) tidak lepas dari peran Kiai Hasyim. Ia dikenal 
sebagai ideologi peletak dasar-dasar pemahaman keagamaan dan sendi-sendi sosial kemasyarakatan. NU 
adalah sebuah organisasi terbesar umat Islam di Indonesia saat ini.  

Keterlibatan NU dalam pergerakan untuk mewujudkan Indonesia merdeka keberadaannya tidak 
bisa dipungkiri. Secara doktriner NU menganggap bahwa kewajiban berbangsa dan bernegara adalah 
merupakan sesuatu yang final. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggambarkan eksistensi Negara 
mengharuskan adanya ketaatan terhadap pemerintah sebagai mekanisme pengaturan hidup yang 
dilepaskan dari prilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. (Abdurrahman Wahid dalam 
Prisma ; 1984:36). Kiai Hasyim mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Soekarno karena 
keteguhannya dalam membela tanah air semasa hidupnya. 

 
MAKNA SILATURAHMI 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007:1065) silaturahim atau silaturahmi bermakna tali 
persahabatan atau persaudaraan. Dalam perspektif bahasa Arab, Ahmad Warson dan Muhammad 
Fairuz (2007:810) mengungkap bahwa silaturahmi itu sebagai terhemahan Indonesia dari bahasa arab 
shillah arrahmi. 

Dilihat dari aspek tarkib lafaz shillah arrahmi merupakan tarkib idhofi yaitu tarkib (susunan) yang 
terdiri dari mudhof (shillah) dan mudhof ilaih (arrahmi). Untuk memahami makna silaturahmi maka kita 
pahami dulu makna shillah tersendiri dan arrahmi. 

Shillah merupakan mashdar dari washala, ahmad Warson (2002:1562-1563) mengartikan bahwa 
shillah adalah perhubungan, hubungan, pemberian dan karunia. Sedangkan makna arrahim adalah rahim, 
peranakan dan kerabat. Al-Gharib (2008:215) mengkaitkan kata rahim dengan rahim almar‟ah (rahim 
seorang perempuan) yaitu tempat bayi di perut bayi. Yang bayi itu punya sifat disayangi pada saat dalam 
perut dan menyayangi orang lain setelah keluar dari perut ibunya. Dan kata arrahim diartikan kerabat 
karena kerabat itu keluar dari satu rahim yang sama. 

Berdasarkan dua pengertian diatas maka makna silaturahmi secara harfiah adalah 
menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Secara istilah makna 
silaturahmi yang dikemukakan oleh al-Maraghi yaitu menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu 
yang merugikan dengan semampunya. Sementara itu Imam as-Shon‘ani (1992:4:295) mendefinisikan 
bahwa silaturahmi adalah kiasan tentang berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab 
dan kerabat bersikap lembut, menyayangi dan memperhatikan kondisi mereka. 

Silaturahmi tidak hanya sesama umat Islam tetapi juga semua umat beragama ini digambarkan 
oleh Raghib as-Sirjani (2014:55) pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah beliau bergaul dengan 
orang-orang musyrik dan Yahudi di sana dengan menggunakan metode dakwah yang santun dan lemah 
lembut, meskipun mereka selalu menghalangi dan menolak ajaran beliau karena beliau menginginkan 
kebaikan bagi mereka, meskipun mereka selalu menyakiti beliau akan tetapi beliau tetap mengajak 
mereka kepada jalan yang benar dan tanpa mengenal perasaan bosan dan jemu. 
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Sa‘dullah al-Maymani (mufti di Bombay India), Shaikh Umar Hamdan (ahli hadits di Makkah), al-
Shihab Ahmad bin Abdullah (Syiria), KH. Wahab Chasbullah (Tambak beras, Jombang), KH. Bisri 
Syansuri (Denanyar, Jombang). 

Berdirinya Jam‘iyyah Nahdlatul Ulama (NU) tidak lepas dari peran Kiai Hasyim. Ia dikenal 
sebagai ideologi peletak dasar-dasar pemahaman keagamaan dan sendi-sendi sosial kemasyarakatan. NU 
adalah sebuah organisasi terbesar umat Islam di Indonesia saat ini.  

Keterlibatan NU dalam pergerakan untuk mewujudkan Indonesia merdeka keberadaannya tidak 
bisa dipungkiri. Secara doktriner NU menganggap bahwa kewajiban berbangsa dan bernegara adalah 
merupakan sesuatu yang final. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggambarkan eksistensi Negara 
mengharuskan adanya ketaatan terhadap pemerintah sebagai mekanisme pengaturan hidup yang 
dilepaskan dari prilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. (Abdurrahman Wahid dalam 
Prisma ; 1984:36). Kiai Hasyim mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Soekarno karena 
keteguhannya dalam membela tanah air semasa hidupnya. 

 
MAKNA SILATURAHMI 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007:1065) silaturahim atau silaturahmi bermakna tali 
persahabatan atau persaudaraan. Dalam perspektif bahasa Arab, Ahmad Warson dan Muhammad 
Fairuz (2007:810) mengungkap bahwa silaturahmi itu sebagai terhemahan Indonesia dari bahasa arab 
shillah arrahmi. 

Dilihat dari aspek tarkib lafaz shillah arrahmi merupakan tarkib idhofi yaitu tarkib (susunan) yang 
terdiri dari mudhof (shillah) dan mudhof ilaih (arrahmi). Untuk memahami makna silaturahmi maka kita 
pahami dulu makna shillah tersendiri dan arrahmi. 

Shillah merupakan mashdar dari washala, ahmad Warson (2002:1562-1563) mengartikan bahwa 
shillah adalah perhubungan, hubungan, pemberian dan karunia. Sedangkan makna arrahim adalah rahim, 
peranakan dan kerabat. Al-Gharib (2008:215) mengkaitkan kata rahim dengan rahim almar‟ah (rahim 
seorang perempuan) yaitu tempat bayi di perut bayi. Yang bayi itu punya sifat disayangi pada saat dalam 
perut dan menyayangi orang lain setelah keluar dari perut ibunya. Dan kata arrahim diartikan kerabat 
karena kerabat itu keluar dari satu rahim yang sama. 

Berdasarkan dua pengertian diatas maka makna silaturahmi secara harfiah adalah 
menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Secara istilah makna 
silaturahmi yang dikemukakan oleh al-Maraghi yaitu menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu 
yang merugikan dengan semampunya. Sementara itu Imam as-Shon‘ani (1992:4:295) mendefinisikan 
bahwa silaturahmi adalah kiasan tentang berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab 
dan kerabat bersikap lembut, menyayangi dan memperhatikan kondisi mereka. 

Silaturahmi tidak hanya sesama umat Islam tetapi juga semua umat beragama ini digambarkan 
oleh Raghib as-Sirjani (2014:55) pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah beliau bergaul dengan 
orang-orang musyrik dan Yahudi di sana dengan menggunakan metode dakwah yang santun dan lemah 
lembut, meskipun mereka selalu menghalangi dan menolak ajaran beliau karena beliau menginginkan 
kebaikan bagi mereka, meskipun mereka selalu menyakiti beliau akan tetapi beliau tetap mengajak 
mereka kepada jalan yang benar dan tanpa mengenal perasaan bosan dan jemu. 
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Kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa Rasulullah SAW bergaul dengan orang-orang non 
muslim sebagaimana pergaulan seseorang dengan keluarganya. Sahabat Anas meriwayatkan sebuah 
sikap Rasulullah yang sangat menakjubkan, ia berkata ada seorang anak Yahudi menjadi pelayan Nabi, 
kemudian anak itu jatuh sakit lalu Nabi mendatangi rumahnya untuk menjenguknya kemudian beliau 
duduk di sisi kepalanya seraya bersabda kepadanya masuklah Islam lalu anak itu melihat kepada ayahnya 
yang saat itu ada disisinya kemudian sang ayah berkata : Taatilah Abu Qasim kemudian anak itu masuk 
Islam lalu keluarlah Rasulullah SAW dari rumah anak tersebut seraya bersabda ―Segala puji bagi Allah 
yang telah menyelamatkannya dari api neraka‖. 

 
FATWA KH. HASYIM ASYARI TENTANG LARANGAN MEMUTUS SILATURAHMI 

Dalam kitab ini Kiai Hasyim mengurai tata cara menjalin silaturahmi, bahaya atau larangan 
memutuskannya dan arti membangun interaksi social. Kitab ini lebih merupakan risalah (notes, catatan, 
sebuah buku kecil) karena hanya memliki 17 halaman dan diselesaikan pada hari senin 20 Syawal 
1306H/1940M.  

Dalam kitab ini banyak kita temukan dalil-dalil baik itu bersumber dari al-Quran dan Hadits 
yang dikutip oleh beliau tentang larangan memutus silaturahmi dan dijelaskan dengan lugas oleh Kiai 
Hasyim. Adapun ayat yang menunjukan larangan itu adalah firman Allah SWT ―Dan bertaqwalah kamu 
kepada Allah yang dengan (menggunakan) namaNya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah 
hubungan silaturahmi. Artinya takutlah memutusnya, Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu‖ (An-nisaa;1). Jika kamu tahu bahwa Allah selalu mengawasi amal perbuatanmu, 
menjaga dan melestarikannya maka kembalilah padaNya dan ikutilah perintahNya dan takutlah akan 
siksaNya yang pedih dan penghalangnya yang besar serta peliharalah silaturahmi dan janganlah 
memutuskannya. 

Firman Allah ―maka ada apakah denganmu sehingga setelah berkuasa kamu akan membuat 
kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang 
dilaknati Allah dan ditulikannya serta dibutakan penglihatannya, maka apakah mereka tidak 
merenungkan al-Quran ataukah hati mereka terkunci‖ (Muhammad: 22-24). Firman Allah ―Orang-
orang yang merusak janji Allah sesudah diikrarkan dengan teguh dan memutus apa-apa yang diperintah 
oleh Allah untuk dihubungkan dan melakukan perusakan dimuka bumi. Orang-orang itulah yang 
memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (ar-Ra‘du:25). 

Siapa yang mempunyai sedikit kesadaran, pemahaman dan kemudian melakukan perenungan 
terhadap sebagian ayat saja dari ayat-ayat yang telah disebutkan tadi niscaya ia akan mengurungkan 
niatnya memutus hubungan silaturahmi. Dan seandainya anda membuka hati anda dan anda bersihkan 
hati anda dari kotorannya, pasti anda bisa memahami dari ayat ini apa-apa yang membuatmu 
mencurahkan segala kemampuan menjaga hubungan silaturahmi sekuat tenaga. 

Firman Allah SWT : ―dan Allah tidak menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasiq yaitu 
orang-orang yang merusak janji Allah sesudah perjanjian, memutus apa yang Allah perintahkan untuk 
disambung dan merusak dibumi, mereka adalah golongan orang-orang yang merugi (al-Baqarah:26-27). 

Sebuah riwayat yang bersumber dari Muhammad al-Baqir menjelaskan bahwa bapaknya Ali 
Zainal Abidin berkata : janganlah kamu berteman dengan orang yang memutus hubungan silaturahmi 
karena sesungguhnya aku tahu orang semacam itu dilaknati di dalam kitab Allah di tiga tempat. Beliau 
kemudian menyebut ayat-ayat di atas yaitu pertama surah al-Qital menyebutkan laknat di dalam ayat itu 
disebut dengan lafaz yang jelas, kedua surah ar-Ra‘d, laknat didalamnya dengan lafaz yang umum karena 
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perintah Allah SWT untuk menyambung silaturahmi, ketiga surah al-Baqarah menyebutkan laknat itu 
disampaikan dengan cara meniscayakan karena kalau tidak dipelihara hubungan itu pasti rugi. 

Adapun penjelasan-penjelasan dari hadits-hadits Bukhari Muslim mengemukakan hadits yang 
berasal dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ―Sesungguhnya Allah adalah pencipta 
seluruh makhluk. Setelah sempurna penciptaan itu, muncullah hubungan kasih sayang di antara 
makhluk itu. Kemudian ada sahabat yang bertanya apakah hubungan silaturahmi itu adalah tempat 
berlindung dari keterputusan? Dijawab oleh Rasulullah SAW Yaa, apakah kamu tidak senang jika aku 
memiliki hubungan silaturahmi dengan orang yang memiliki hubungan silaturahmi denganmu dan 
memutuskannya dari orang yang memutuskan hubungan silaturahmi darimu? Sahabat menjawab Benar 
ya Rasul, Nabi berkata Maka itulah yang harus kamu lakukan‖. 

Dan memang benar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa, ―tidak ada dosa yang lebih membuat 
Allah ingin mempercepat datangnya siksa kepadamu di dunia ini beserta siksa yang disediakannya di 
akhirat nanti selain dosa berpaling dair Allah, memutus hubungan silaturahmi, berkhianat, berdusta dan 
berusaha keras berbuat taat sebagai pengganti bagi penyambung hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 
sebuah keuarga akan berkembang dan hartanya juga akan berkembang ketika mereka saling menjaga 
hubungan silaturahmi. Setiap keluarga yang memiliki hubungan silaturahmi pasti akan saling 
membutuhkan. Sesungguhnya amal perbuatan manusia dilaporkan setiap hari kamis dan malam Jumat 
dan amalan orang yang memutus hubungan silaturahmi tidak akan diterima sama sekali. 

Begitu pula sabda Nabi, ―ada tiga macam manusia yang tidak akan masuk surga yaitu orang yang 
selalu minum arak, suka memutus hubungan silaturahmi dan orang yang membenarkan sihir‖. Dan 
sabda beliau : ―kata hubungan silaturahmi (rahima) itu digantungkan di arsy, siapa yang 
menghubungkannya denganku maka Allah akan membina hubungan silaturahmi dengannya. Begitu 
pula sebuah hadits qudsi yang beliau sampaikan yaitu Allah berfirman ―Aku adalah Allah, Aku adalah 
Dzat Maha Penyayang, aku menciptakan hubungan silaturahmi dan kuberi nama hubungan itu dengan 
salah satu namaku (rahima), maka siapa yang membina hubungan silaturahmi maka aku bersilaturahmi 
dengannya dan siapa yang memutuskannya maka Aku juga akan memutuskan hubungan dengannya. 

Hadits dari Sa‘id Ibn Zaid menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. ―Sesungguhnya 
riba yang paling besar dosanya adalah berlama-lama berpaling dari seorang muslim tanpa alas an yang 
benar dan sesungguhnya hubungan silaturahmi adalah hubungan yang dating dari Allah yang maha 
penyayang, maka siapa yang memutuskannya Allah mengharamkan surga baginya (HR. Imam Ahmad 
dan Bazzar). 

Dari Ibnu Umar (hadits marfu‘) ia berkata ― Cap itu tergantung di tiang arsy, ketika ada orang 
yang merusak hubungan silaturahmi atau melakukan kemaksiatan atau menyimpang dari jalan Allah, 
maka Allah akan turunkan cap tersebut untuk mencap hatinya dan ia tidak bisa berpikir sama sekali 
setelah itu.‖ 

Yang dimaksud dengan hubungan silaturahmi yang wajib dibina adalah hubungan antara mereka 
yang mempunyai hubungan darah (muhrim), yaitu setiap hubungan dua orang yang jika salah satunya 
laki-laki dan yang lainnya perempuan tidak boleh menikah seperti bapak, ibu saudara laki-laki, saudara 
perempuan, kakek, nenek dan seterusnya. Paman laki (dari bapak dan ibu), bibi (dari bapak dan ibu). 
Sementara bagi anak-anak mereka maka membina hubungan silaturahmi tidak wajib sebagaimana 
mereka boleh menikah (tahdzib alfuruq). 

Aisyah menceritakan bahwa Nabi bersabda kepadanya : ―sesungguhnya orang yang diberi sifat 
belas kasihan pasti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sementara dengan membina 
hubungan silaturahmi serta bertetangga dan bergaul dengan baik bisa menyemarakkan rumah dan 
menambah panjang umur‖ (HR. Imam Ahmad). 
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perintah Allah SWT untuk menyambung silaturahmi, ketiga surah al-Baqarah menyebutkan laknat itu 
disampaikan dengan cara meniscayakan karena kalau tidak dipelihara hubungan itu pasti rugi. 

Adapun penjelasan-penjelasan dari hadits-hadits Bukhari Muslim mengemukakan hadits yang 
berasal dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ―Sesungguhnya Allah adalah pencipta 
seluruh makhluk. Setelah sempurna penciptaan itu, muncullah hubungan kasih sayang di antara 
makhluk itu. Kemudian ada sahabat yang bertanya apakah hubungan silaturahmi itu adalah tempat 
berlindung dari keterputusan? Dijawab oleh Rasulullah SAW Yaa, apakah kamu tidak senang jika aku 
memiliki hubungan silaturahmi dengan orang yang memiliki hubungan silaturahmi denganmu dan 
memutuskannya dari orang yang memutuskan hubungan silaturahmi darimu? Sahabat menjawab Benar 
ya Rasul, Nabi berkata Maka itulah yang harus kamu lakukan‖. 

Dan memang benar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa, ―tidak ada dosa yang lebih membuat 
Allah ingin mempercepat datangnya siksa kepadamu di dunia ini beserta siksa yang disediakannya di 
akhirat nanti selain dosa berpaling dair Allah, memutus hubungan silaturahmi, berkhianat, berdusta dan 
berusaha keras berbuat taat sebagai pengganti bagi penyambung hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 
sebuah keuarga akan berkembang dan hartanya juga akan berkembang ketika mereka saling menjaga 
hubungan silaturahmi. Setiap keluarga yang memiliki hubungan silaturahmi pasti akan saling 
membutuhkan. Sesungguhnya amal perbuatan manusia dilaporkan setiap hari kamis dan malam Jumat 
dan amalan orang yang memutus hubungan silaturahmi tidak akan diterima sama sekali. 

Begitu pula sabda Nabi, ―ada tiga macam manusia yang tidak akan masuk surga yaitu orang yang 
selalu minum arak, suka memutus hubungan silaturahmi dan orang yang membenarkan sihir‖. Dan 
sabda beliau : ―kata hubungan silaturahmi (rahima) itu digantungkan di arsy, siapa yang 
menghubungkannya denganku maka Allah akan membina hubungan silaturahmi dengannya. Begitu 
pula sebuah hadits qudsi yang beliau sampaikan yaitu Allah berfirman ―Aku adalah Allah, Aku adalah 
Dzat Maha Penyayang, aku menciptakan hubungan silaturahmi dan kuberi nama hubungan itu dengan 
salah satu namaku (rahima), maka siapa yang membina hubungan silaturahmi maka aku bersilaturahmi 
dengannya dan siapa yang memutuskannya maka Aku juga akan memutuskan hubungan dengannya. 

Hadits dari Sa‘id Ibn Zaid menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. ―Sesungguhnya 
riba yang paling besar dosanya adalah berlama-lama berpaling dari seorang muslim tanpa alas an yang 
benar dan sesungguhnya hubungan silaturahmi adalah hubungan yang dating dari Allah yang maha 
penyayang, maka siapa yang memutuskannya Allah mengharamkan surga baginya (HR. Imam Ahmad 
dan Bazzar). 

Dari Ibnu Umar (hadits marfu‘) ia berkata ― Cap itu tergantung di tiang arsy, ketika ada orang 
yang merusak hubungan silaturahmi atau melakukan kemaksiatan atau menyimpang dari jalan Allah, 
maka Allah akan turunkan cap tersebut untuk mencap hatinya dan ia tidak bisa berpikir sama sekali 
setelah itu.‖ 

Yang dimaksud dengan hubungan silaturahmi yang wajib dibina adalah hubungan antara mereka 
yang mempunyai hubungan darah (muhrim), yaitu setiap hubungan dua orang yang jika salah satunya 
laki-laki dan yang lainnya perempuan tidak boleh menikah seperti bapak, ibu saudara laki-laki, saudara 
perempuan, kakek, nenek dan seterusnya. Paman laki (dari bapak dan ibu), bibi (dari bapak dan ibu). 
Sementara bagi anak-anak mereka maka membina hubungan silaturahmi tidak wajib sebagaimana 
mereka boleh menikah (tahdzib alfuruq). 

Aisyah menceritakan bahwa Nabi bersabda kepadanya : ―sesungguhnya orang yang diberi sifat 
belas kasihan pasti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sementara dengan membina 
hubungan silaturahmi serta bertetangga dan bergaul dengan baik bisa menyemarakkan rumah dan 
menambah panjang umur‖ (HR. Imam Ahmad). 
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Diriwayatkan dari Durrah binti Abi Lahab, dia berkata ―Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai 
Rasulullah siapakah manusia terbaik? Beliau menjawab : Yang paling bertakwa kepada Allah paling 
banyak membina hubungan silaturahmi dan paling banyak memerintahkan kebaikan dan mencegah 
kemungkaran (HR. Abu asy-syeikh). 

Dalam sebuah riwayat Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ―janganlah kamu 
saling memutus hubungan silaturahmi, jangan saling tidak bersapaan, jangan bermarah-marahan, jangan 
iri hati dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak boleh memutuskan hubungan 
silaturahmi dari saudaranya sesame muslim lebih tiga hari‖ (HR. Bukhari, Abu Dawud, Nasa‘I, Muslim 
dan Tabrani). Tabrani menambahkan pada hadits itu, ―Mereka berdua bertemu yang satu berpaling dan 
yang lain pun berpaling dan yang paling baik di antara mereka adalah orang yang memulai mengucap 
salam dan dia yang akan masuk surge lebih dahulu‖. Imam Malik berkata aku tidak menganggap 
berpaling dari orang muslim itu sebuah dosa, selama yang berpaling hanya wajah tidak dengan hati.  

Menurut Abi Hurairah Nabi pernah bersabda, ―Orang muslim tidak boleh memutuskan 
hubungan silaturahmi lebih dari tiga hari. Barang siapa memutuskan hubungan itu lebih dari tiga hari 
kemudian meninggal maka dia akan masuk neraka‖ (HR, Abu Dawud). Dalam satu riwayat yang berasal 
dari Abu Dawud Nabi bersabda ―Orang mukmin tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi 
dengan orang mukmin lainnya lebih dari tiga hari, jika telah berlalu tiga hari maka ucapkanlah salam 
kepadanya jika ia membalas salam tersebut maka sungguh mereka sama-sama mendapat pahala dan jika 
ia menolak maka ia telah kembali dengan dosa dan muslim lainnya terlepas dari dosa memutus 
hubungan (hijrah). 

Yang dimaksud dengan hijrah adalah orang yang memutus hubungan silaturahmi dengan muslim 
yang lain lebih dari tiga hari tanpa tujuan yang tidak sesuai dengan syara‘. Sementara yang dimaksud 
tadabur adalah berpaling dari orang muslim yang lain seperti memalingkan wajahnya ketika bertemu. 
Dan yang dimaksud dengan tasyahun adalah perubahan suasana hati yang mendorong untuk menghina 
dan menyiksa orang lain. Ketika itu ia dibenarkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi 
sebagaimana disampaikan oleh al-‗Allamah Ibnu Hajar dalam kitab Zawajir. 

Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya tersebut ―yang masih samar adalah apakah orang yang 
memutuskan hubungan silaturahmi lebih dari tiga hari itu termasuk dosa besar atau tidak, karena di 
dalam pemutus hubungan itu ada pelepasan, aib dan kerusakan. Beberapa masalah yang disebutkan oleh 
para Imam dikecualikan dari keharaman memutus hubungan. Singkatnya jika memutus hubungan itu 
lebih baik bagi yang memutus dan yang diputus maka hukumnya boleh, jika tidak maka tidak boleh. 

Menurut saya (KH. Hasyim Asyari), saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa memutus 
hubungan yang terjadi di antara kita di masa sekarang bukan demi kebaikan orang yang memutus dan 
orang yang diputus dan bukan pula demi kehidupan dunia mereka, tetapi hanya mengakibatkan 
kerusakan bagi kedua belah pihak seperti yang sudah jelas bagi orang-orang yang berpikiran lurus maka 
memutus hubungan silaturahmi adalah termasuk dosa besar karena di dalamnya terdapat kerusakan 
agama dan dunia, iri hati dan saling marah. 

Ketika kita menerima pendapat pengarang kitab ‗Uddah, bahwa memutus hubungan silaturahmi 
lebih dari tiga hari adalah dosa kecil dan kemudian membiasakannya itu sama saja dengan melakukan 
dosa besar. Sementara batasan bagi tindak membiasakan itu adalah jika mengulang-ulang dosa kecil 
tersebut sampai terasa telah menumpuk seperti dosa besar namun tidak dipedulikan. Kalau sudah begitu 
maka ditolak persaksian dan periwayatannya. Begitu juga jika dosa kecil yang beragam bentuknya 
berkumpul dan ia merasa itu adalah dosa besar yang paling kecil sebagaimana dijelaskan Imam 
‗Izzuddin ibn Abdussalam dalam kitabnya Qawa‟id al-Ahkam. 
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Jika kita menerima pendapat bahwa memutus hubungan silaturahmi adalah dosa besar maka 
fasiwlah orang yang melakukannya walaupun tidak membiasakannya. Akibatnya sifat adli menjadi hilang 
begitu pula kekuasaannya atas rakyat serta ditolak persaksian dan periwayatannya. Renungkanlah hal ini 
sesungguhnya masalah ini penting sekali dan orang-orang khawas terkadang lupa apalagi orang awam. 

Abdullah ibn Abi Aufa bercerita kami sedang duduk-duduk bersama Nabi dan beliau berkata 
―hari ini orang yang memutus hubungan silaturahmi tidak boleh bersama kita‖. Maka berdirilah seorang 
pemuda kemudian dia mendekati bibinya yang berada diantara mereka lalu meminta maaf kepadanya 
dan begitu juga sebaliknya, kemudian dia kembali ketempat duduknya. Nabipun berkata ―Sesungguhnya 
kasih sayang tidak akan turun kepada kaum yang diantara mereka terdapat orang yang memutus 
hubungan‖ (HR. Abu Naim, al-Asbihani dalam kitab Hilyah) 

Yang dimaksud dengan memutus hubungan silaturahmi yang diharamkan adalah memutuskan 
sesuatu yang menjalinkan hubungan kedekatan, berupa hubungan yang memang telah ada sebelumnya 
(kerabat) serta kebaikan, apakah kebaikan yang menciptakan kedekatan melalui harta. Budak 
mukatab,berkirim surat, berkunjung dan lain sebagainya. Memutuskan hubungan itu tanpa alas an yang 
dibenarkan oleh syara adalah dosa besar karena mengakibatkan hati menjadi keras, jarak dan sakit. 
Sementara memutus hubungan itu dibenarkan manakala ditemukan alas an sebagaimana dijelaskan oleh 
Ibnu hajar dalam kitab Zawajir. 

Maka berharaplah semoga Allah SWT memberikan taufiq-Nya kepada anda untuk mentaatinya 
dan menaati Rasul-Nya. Sesungguhnya perbuatan memutus hubungan yang paling jelek adalah 
memperbolehkan pelakunya duduk bersama orang-orang yang duduk namun kaumnya melarang 
mereka menebarkan kasih saying kepada pelaku tersebut seperti mereka melarang menebarkan kasih 
saying itu kepada mereka. Ketika itu artinya kaum yang duduk tersebut telah berbuat salah kepada orang 
yang memutus hubungan itu, maka menurut anda apakah sikap yang anda akan ambil terhadap orang 
yang memutus hubungan itu? Sadarilah sesungguhnya memutus hubungan adalah perbuatan kotor dan 
saya memohon kepada ALLah untuk memberikan pertolongan kepada anda semua untuk 
menyambungnya kembali meskipun didalam hati anda ada yang mengganjal. Sesungguhnya Allah maha 
kuasa atas segala sesuatu dan hanya Dialah yang berhak mengabulkan segala permohonan. 

Imam Abu Dawud berfatwa : kalau hubungan itu diputus dengan alas an karena Allah maka 
tidaklah mengapa, karena Nabi sendiri pernah memutus hubungannya denga beberapa istrinya sampai 
empat puluh hari lamanya dan Ibn Umar putus hubungan pula dengan anaknya hingga beliau 
meninggal. 

Menurut saya sendiri (KH. Hasyim Asyari) memutus hubungan dengan alas an karena Allah jika 
dihubungkan pad kasus Nabi Muhammad maka hukumnya dipasrahkan kepada Allah dan diterima. 
Begitu juga jika dihubungkan dengan pemimpin kita ‗Abdullah ibn Umar. Namun kalau persoalan ini 
dihubungkan dengan kasusu orang sejenis kita, maka itu membutuhkan pemikiran yang mendalam serta 
kejelian. Sungguh saya melihat dengan mata kepada sendiri ada seorang alim yang sangat rajin 
beribadah, malamnya untuk shalat siangpun untuk berpuasa tidak berbicara kecuali terpaksa, 
menunaikan haji ke Baitullah berkali-kali sampai dia menjadi maha guru tarekat Naqsabandiyah, 
disebagian waktunya dia menyendiri dari manusia di rumah tempat tinggalnya. Dia tidak pernah keluar 
kecuali untuk salat jamaah dan mengajar manusia tentang bagaimana cara berzikir. Pada suatu hari dia 
keluar untuk salat berjamaah ketika sampai di masjid dia marah kepada orang yang hadir di masjid dan 
berkata dengan ucapan yang keji, lalu dia kembali dengan cepat ketempat tinggalnya. Di lain hari 
datanglah ketempatnya menteri sebuah Negara meminta doa supaya dimudahkan urusannya dan 
menteri itu memberinya beberapa dirham dan dia menerimanya. Kemudian si orang alim 
mendoakannya dan menerimanya dengan sopan dan santun. Setelah beberapa hari saya mendatangi 
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rumahnya saya berdiri di depan rumahnya lama sekali saya memanggilnya berulang kali namun dia tidak 
menjawab sampai dating istrinya dari balik pintu sambil berkata Saudaramu itu tidak mau keluar dari 
tempatnya, saya berkata Beri tahu dia bahwa saudaranya Muhammad Hasyim Asyari ingin bertemu 
dengannya keluarlah jika tidak saya akan masuk dan mengeluarkannya dengan paksa. Dia lalu member 
tahu suaminya tiak beberapa lama keluarlah Ia menemui saya. ―wahai saudaraku telah sampai berita 
kepadaku bahwa kamu melakukan ini dan itu, apa yang mendorongmu berbuat itu? Dia berkata saya 
melihat manusia tidak dalam bentuknya lagi saya melihatnya seperti kera. Saya berkata kepadanya 
Mungkin setan telah menyihir kedua matamu dan menggoda hatimu. Tetaplah kamu didalam rumah 
dan jangan pernah keluar supaya manusia menganggapmu wali Allah. Mereka akan dating 
mengunjungimu meminta berkah dan memberikan hadiah yang banyak. Renungkanlah dengan dalam 
wahai saudaraku sungguh Rasulullah telah bersabda kepada pimpinan kita Abdullah ibn Umar dan 
Abdullah ibn Ash ―sesungguhnya kamu mempunyai kewajiban terhadap tamumu. Berkata pula 
Rasulullah Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamu. Setelah beberapa 
hari Syeikh tersebut dating menemui saya dirumah dan berkata: engkau benar wahai saudaraku sekarang 
aku meninggalkan uzlahku dan aku akan hidup seperti manusia pada umumnya‖. Syeikh itu kemudian 
menjalani hidup seperti itu sampai meninggal dunia. 

Sudah maklum bahwa telah terjadi perbedaan dalam persoalan-persoalan cabang diantara para 
sahabat Rasulullah. Mereka adalah umat terbaik sehingga wajar meski berbeda namun tidak pernah ada 
permusuhan diantara mereka dan tidak pula hubungan menjadi renggang. Mereka juga tidak saling 
menimpakan kesalahan maupun kelalaian. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furuiyyah juga 
berlangsung diantara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Bahkan perbedaan itu terjadi dalam 
masalah yang jumlahnya sangat banyak hingga mencapai kira-kira 14,000 masalah dalam bab ibadah dan 
muamalah. Perbedaan pendapat juga terjadi diantara Imam Ahmad ibn Hambal dengan gurunya Imam 
Syafi‘I dalam masalah yang juga tak kurang banyak. Namun diantara mereka tidak ada permusuhan, 
penghinaan, iri hati juga tidak saling menimpakan kesalahan maupun kelalaian. Mereka selalu saling 
mencintai dan saling menjaga nama baik saudaranya serta saling mendoakan dengan kebaikan. 

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Imam syafi‘I pernah mengunjungi kuburan Imam Abu 
Hanifah dan menetap disana selama tujuh hari untuk membaca al-Quran. Beliau mengkhatamkan al-
Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada Imam Abu Hanifah dan selama berada di qubah kuburan 
Imam Abu Hanifah itu Imam Syafii tidak pernah qunut kalau salat subuh. Ketika beliau kembali 
sebagian muridnya bertanya,‖kenapa anda tidak qunut selama menetap di qubah kuburan Imam Abu 
Hanifah itu, beliau menjawab Karena Imam Abu Hanifah tidak mengatakan qunut itu sunnah daam 
salat subuh maka aku meninggalkannya sebagai rasa hormatku kepada beliau‖. 

Perbedaan pendapat terjadi pula antara dua orang guru mazhab, Rafi‘I dan Nawawi dalam 
berbagai persoalan, antara Imam al-Allamah Ibnu Hajar dan Imam al-Allamah Muhammad Ramli 
beserta pengikut-pengikutnya. Namun diantara mereka tidak ada permusuhan, penghinaan dan tidak 
pula saling menimpakan kesalahan. Mereka selalu saling mencintai, bersaudara dan saling menjaga nama 
saudaranya. 

Jika anda telah mengetahuinya maka anda seharusnya tahu bahwa apa yang terjadi diantara kita 
saat ini yaitu saling mengadu domba, permusuhan, pemutusan hubungan yang hanya gara-gara 
perbedaan dalam satu masalah atau beberapa masalah adalah tipu daya setan, saling berlebihan, 
berbangga sesame saudara dan menuruti hawa nafsu. Allah telah berfirman ― dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah‖ (Shad:26). 

Rasulullah juga bersabda ― Srigala lapar yang disuguhi seekor kambing tidaklah lebih berbahaya 
bagi kambing itu bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh ambisi seseorang atas harta 
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dan kemuliaan terhadap agamanya‖ (HR. Imam Ahmad, Nasa‘I dan Tirmizi). Tirmizi berkata hadits ini 
hasan lagi shahih dalam satu riwayat yang bersumber dari Jabir dinyatakan ―Dua srigala yang memburu 
seekor kambing yang jauh dari penggembalanya tidak lebih membahayakan bagi manusia bila 
dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh kecintaan terhadap kemulian dan harta terhadap 
agaman orang-orang beriman‖. 

Sebuah syair berkata : Pabila engkau perturutkan nafsu, maka ia akan menuntunmu, kepada 
segala yang untuknya engkau akan selalu punya alasan. 

Kita sama-sama berharap semoga saudara-saudara kita umat Islam dan para ulama yang 
bertakwa selalu mengikuti jalan sahabat, para Imam, Ulama yang mengamalkan ilmunya lagi terpuji 
ahlak perilakunya. Semoga Allah meridhai mereka dan kepada kita dengan berpegang teguh dengannya. 
Ini adalah akhir dari kitab Tibyan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua kepada 
jalan yang diridhainya, mengampuni setiap cacian yang keluar dari kita dan semoga Dia menjaga kita 
dengan penjagaan dan pemeliharaanNya dimanapun kita berada. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
dermawan, Mulia, penuh kasih saying. Semoga Allah menyampaikan salawat salam dan berkah kepada 
Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. 

 
SILATURAHMI KUNCI PERDAMAIAN 

Melihat penjelasan yang lugas dan tegas dari KH. Hasyim Asy‘ari di dalam kitab beliau tersebut 
menunjukkan pada kita bahwa pentingnya menjaga tali silaturahmi baik itu antar sesame muslim dan 
sesame umat manusia. Makna annahyu (larangan) yang menjadi judul dari kitab beliau tersebut 
menunjukkan penegasan bahwa haram hukumnya memutus tali silaturahmi karena di dalam kaidah fiqh 
makna annahyu littahriim (sesuatu yang dilarang artinya haram). 

Memutus silaturahmi akan menimbulkan konflik pribadi dan bisa menjurus kepada konflik 
social. Banyak kerusuhan dan konflik yang terjadi disebabkan masalah pribadi baik antar sesama 
manusia ataupun sesama umat beragama. konflik di Sambas tahun 1999 yang dilator belakangi kasus 
pencurian ayam oleh seorang warga suku Madura yang ditangkap dan dianiaya oleh warga suku melayu 
dan peristiwa berkembang dengan bergabungnya ratusan warga suku Madura dan menyerang beberapa 
warga suku Melayu sehingga terjadi konflik horizontal yang memakan korban tewas 1.189, 168 orang 
luka berat, 34 orang luka ringan, 3833 rumah dibakar dan dirusank, 12 mobil dan 9 motor dibakar, 2 
sekolah dirusak, 1 gudang dirusak dan 29.823 warga Madura mengungsi (Kerusuhan Sambas, 
Wikipedia.org). 

Ditengah bangsa yang majemuk yang dihadapkan dengan berbagai persoalan social dan politik 
yang begitu kompleks dan sekaligus genting yang sering menjerumuskan orang dalam ketegangan, maka 
silaturahmi memiliki nilai strategis untuk bangsa ini. 

Maka kitab karangan hadratussyaikh Hasyim Asyari ini adalah jawaban dari berbagai konflik yang 
terjadi di nusantara saat ini agar kita sesama umat beragama dan sesama umat manusia untuk senantiasa 
menjaga tali persaudaran dan tidak terpecah belah. 
 
 

PUSTAKA ACUAN 

Buku : 
 
Asy‘ari, Muhammad Hasyim, Tibyan annahyu an muqoto‟ah al arham wal aqrab wal akhwan, Yogjakarta; CV 

Qalam, 2005 
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PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM  
DALAM MEMBANGUN SPIRIT DAMAI    

 
 

Rohendi, S.Pd.I, MA 
Sekomlah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sintang 

 

 
 
A. PENDAHULUAN 

Islam memkampanyekan dirinya sebagai agama rahmatan lil alamin,121 maka sudah semestinyalah 
Islam dipahami oleh penganutnya tidak hanya terbatas pada ibadah ritual saja seperti solat, puasa dan 
haji saja, sementara aspek Ibadah sosial seperti pendidikan, sosial budaya dan kemasyarakatan jauh dari 
praktek keagamaan ummat Islam, saya kira menjadi kurang lengkap pemahaman kita terhadap firman 
Allah yaitu Al-Quran, kalau hanya menjelaskan tentang pentingnya kita mengerjakan solat, membayar 
zakat dan pergi haji bagi yang mampu, sementara aspek pendidikan, sosial budaya dan kemasyarakatan 
jauh dari nilai-nilai agama. Maka diperlukan pengembangan pemahaman pendidikan agama yang 
integralistik122, plural123 dan tidak ekslusif124, sehingga eksistensi Islam, khususnya pendidikan Islam, 
betul-betul membumi didalam pemahaman ummat Islam dan teraplikasi dalam realitas kehidupan.125 

Agama Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital126. Hal 
ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah yang pertama kali diturunkan kepermukaan bumi ini, 
yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk belajar (membaca) bahkan begitu pentingnya 
belajar (membaca) perintah tersebut diulang-ulang oleh Allah sebanyak dua kali, itu menunjukkan atau 
mengindikasikan betapa pentingya kedudukan pendidikan dalam Islam. Disamping ayat diatas tentu 
banyak lagi ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang berkaitan dengan 
masalah pendidikan antara lain terdapat dalam QS. Al-Mujadalah/ 58 ayat 11 yang artinya:‖Allah 
                                                           

121  Lihat QS. Al-Anbiya‘ ayat 107 yang artinya:‖Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Nabi Muhammad SAW) 
melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari ayat ini sangat tegas dan jelas bahwa Islam adalah agama kasih sayang 
dan cinta damai, kalau ada ummatnya yang melakukan kejahatan, tidak penyayang dan tidak cinta damai, berarti belum 
memahami dan mengamalkan ayat ini. Korelasikan dengan bacaan Basmallah yang artinya:‖Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pengasih dan Penyayang‖. Teladanilah sifat Allah ini dalam kehidupan. 

122 Menurut Muhammad Natsir Pendidikan integralistik adalah pendidikan yang tidak ada dikotomi antara 
pendidikan agama dan pendidikan umum, keseimbangan antara kehidupan yang duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara 
badan dan roh, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Baca lebih lengkapnya  Syarif dan Rulli Nasrullah, dalam 
―Pendidikan Integralistik; Pemikiran dan Pergerakan Mohammad Natsir dalam Pendidikan, (Pontianak: STAIN Pontianak 
Press, 2003), Cetakan Pertama, Hal 125-126 

123 Dalam konteks indonesia, pluralisme dimaknai dengan kemajemukan, keberagamaan atau kebhinekaan. 
Keberagamaan bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial (pluralitas), melainkan sebagai gagasan-gagasan, paham-paham dan 
pikiran-pikirannya. Menurut penulis pemahaman agama yang plural adalah gagasan pemikiran yang dibangun untuk mencari 
titik persamaan dalam hidup rukun dan damai di sebuah negara yang bernama Indonesia yang berbeda kultur, adat istiadat 
dan agama ini serta tidak terjebak kepada hal-hal yang mengarah kepada perpecahan bangsa. KH. Husein Muhammad dalam 
prolog buku berjudul Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran karya Abdul Muqsith Ghazali, 
(Jakarta: KataKita, 2009), Cetakan Pertama, Hal xiii 

124  Ekslusif adalah sikap memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip diri sendirilah yang paling 
benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip yang dianut orang lain salah, sesat dan harus dijauhi. Lebih 
lanjut baca Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), Cet. II, Hal 42 

125 Eggi Sudjana mengistilahkannya dengan Islam Fungsional yaitu aplikasi dari ajaran Islam melalui kapasitas dan 
otoritas yang dimiliki tiap individu orang yang beriman kepada Allah SWT, untuk berfungsinya seluruh aspek dasar dari 
ajaran Islam yaitu aqidah, syariat dan akhlak dalam tatanan atau sistem kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara 
yang dijalaninya. Baca Eggi Sudjana, Islam Fungsional, (Jakarta: Taghyiir Press, 2002), Hal 45 

126 Baca Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, Hal.4 
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meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat‖. Ayat 
di atas sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya:‖Menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi 
setiap muslim laki-laki dan perempuan.‖ HR. Ibn Abdul Barr.127    

Menurut Imam Al-Ghazali, didalam hadits di atas terdapat tiga disiplin ilmu yang dituntut dan 
dipelajari oleh setiap muslim, yaitu: Pertama, ilmu tauhid yaitu suatu ilmu yang membahas tentang 
ketuhanan (akidah) dan kerasulan serta hal-hal yang terkait dengannya. Kedua,  ilmu fiqh yaitu ilmu 
yang membicarakan tentang ibadah, muamalah, jinayat dan sebagainya. Ketiga ilmu tasawuf, ilmu yang 
mempelajari tentang rahasia-rahasia hati. Sedangkan Ibn Miskawaih tidak membeda-bedakan antara 
materi yang terdapat dalam ilmu agama dan materi yang terdapat dalam ilmu non-agama serta hukum 
mempelajarinya. Ismail Raji al-Faruq dan Lois Lamya al-Faruq, membuat pernyataan bahwa Islam 
mengidentifikasi dirinya sendiri dengan ilmu.128 

Islam sebagai agama paripurna memiliki ajaran yang universal dan konfrehensif. Islam sejak 
dirisalahkan oleh para utusan Tuhan telah memusatkan perhatian pada masalah HAM, demokrasi dan 
perdamaian. Terlebih dalam misi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, baik melalui kitab Al-
Quran maupun hadits. Misalnya ayat Al-Quran yang mengupas tentang masalah perdamaian. Firman 
Allah Q.S.  Al Anfal/8 ayat 61 yang artinya:‖ Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. 

Menurut Zuhairi Misrawi banyak alasan untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama 
perdamaian. Pertama, Tuhan adalah Mahadamai. Hal ini menjadi salah satu nama-nama Tuhan yang 
indah (al-asma‘ al-husna), yaitu Yang Mahadamai (al-salam). Oleh karena itu, seluruh praktek ritual 
keagamaan selalu mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian. Misalnya 
setiap selesai melaksanakan solat, umat Islam senantiasa membaca doa atau wiridan yang berisi tentang 
harapan untuk hidup damai.129 Kedua, perdamaian merupakan keteladanan yang dipraktekkan oleh 
Nabi Muhammad SAW. 130  Di saat memulai dakwahnya, beliau menjadikan perdamaian sebagai salah 
satu titik penting dalam melakukan perubahan sosial. Ketiga, perdamaian merupakan salah satu bentuk 
ukuran tingginya perabadan manusia. 131 

Membicarakan masalah pendidikan memang tidak akan pernah selesai, hal ini disebabkan 
beberapa alasan yaitu: 

                                                           
127 S.M. Zainuddin, Pemikiran Pendidikan Islam pada Abad Klasik dan Pertengahan (P.T. Angkasa Bandung, 

2003). Hal 19 
128 Baca Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hal 

138 
129 Wiridan tersebut berbunyi,‖Wahai Allah, Engkau adalah Mahadamai. Dari-Mu muncul kedamaian. Dan kepada-Mu 

kedamaian akan kembali. Maka hidupkanlah kami dengan kedamaian dan masukkanlah kami kedalam syurga rumah kedamaian. Lihat 
Moh. Rifa‘i, Risalah tuntunan Solat Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1976). Cetakan Pertama, Hal. 51-52. 

130 Menurut M.Quraish shihab al-Quran mengakui secara tegas bahwa nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang 
sangat agung bahkan dapat dikatakan bahwa konsideran pengangkatan beliau sebagai nabi adalah keluhuran budi pekertinya. 
Hal ini dipahami dari wahyu ketiga yang antara lain menyatakan bahwa yang artinya:‖Sesungguhnya engkau (Muhammad) 
berada di atas akhlak yang agung (QS. Al-Qalam / 68 ayat 4). Baca selengkapnya M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; 
Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2013), Cetakan I, hal 67 

131 Menurut Ibn Khaldun yang dikutip Zuhairi Misrawi bahwa setiap manusia harus menjalin hubungan yang 
harmonis dengan yang lain. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang senantiasa melakukan interaksi sosial. Jika 
menyelami hakikat keislaman, maka dengan mudah akan ditemukan bahwa keislaman bisa dimaknai dengan perdamaian. 
Islam berasal dari kata aslama-yuslimu-islaman. Kata tersebut berarti mendamaikan. Maka dari itu, ayat al-Quran yang 
berbunyi, udkhulu fi al-silm kaffah bisa diartikan dengan, masuklah kalian dalam kedamaian secara total. Karena kata al-silm 
berarti kedamaian. Baca selengkapnya Zuhairi Misrawi, Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan 
Multikulturalisme, (Jakarta: Fitrah, 2007), Cetakan I, Hal 365-366 
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1. Merupakan fitrah setiap orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik, gagasan 
tentang long live education atau belajar sepanjang hayat merupakan implikasi praktis dari fitrah 
tersebut. 

2. Teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman, karena dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat 
yang selalu berubah pada setiap tempat dan waktu 

3. Perubahan pandangan hidup berpengaruh pada ketidakpuasan seseorang akan keadaan 
pendidikan.132  

 
Karena itu dalam konteks pengembangan pendidikan Islam dalam membangun spirit damai 

melalui budaya sekolah, diperlukan pemahaman yang mendalam dari para guru disekolah, khususnya 
guru PAI tentang pengetahuan keragaman budaya dan wawasan keislaman, mengutip pendapat 
Abuddin Nata, menurutnya Pendidikan Agama Islam harus mampu memperkenalkan keragaman 
budaya yang ada di Indonesia, baik sebagai pengetahuan, maupun sebagai alat berkomunikasi dan 
berinteraksi antara satu dan lainnya serta membangkitkan rasa cinta tanah air. Muatan pendidikan ini 
selanjutnya dituangkan dalam muatan kurikulum lokal (Kurlok), yang kemudian mengarah kepada 
pendidikan multikultural. 133 Karena selama ini pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah sering 
dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik. Bermacam-
macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statement tersebut, antara lain adanya 
indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah, 
yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi ―makna‖ dan ―nilai‖ atau 

kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam 
diri peserta didik 

2. PAI kurang dapat berjalan dan bekerjasama dengan program-program non agama 
3. PAI kurang relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat atau kurang ilustrasi 

konteks sosial budaya atau bersifat statis dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang 
menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai hidup dalam keseharian.134    

 
Secara kualitatif, jika kita lihat sesungguhnya Pendidikan Agama merupakan ―Core‖ atau inti 

kurikulum pendidikan disekolah. Dimana sila pertama Pancasila berbunyi ‖Ketuhanan Yang Maha 
Esa‖, yang berisi ajaran bahwa warga negara harus beragama dan praktek penyelenggaraan Negara 
harus sesuai dengan ajaran agama.135 

Pancasila sebagai falsafah Negara jika dianalisis menggunakan pendekatan filsafat maka ada 4 ide 
dasar yang dikandungnya yaitu: Kemanusian yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, Persatuan yang didasarkan kepada Tuhan YME, Kerakyatan yang didasarkan kepada Tuhan YME 
dan keadilan yang didasarkan kepada Yuhan YME. Karena itu perlu perubahan paradigma pendidikan 
agama di sekolah yaitu pendidikan agama bukan hanya menjadi tugas guru agama saja, tetapi merupakan 
tugas bersama seluruh elemen sekolah, mulai dari para sekolah, semua guru, staf TU, orangtua siswa 
dan masyarakat. Jika pendidikan agama merupakan tugas bersama, berarti pendidikan agama itu perlu 

                                                           
132  Baca Ahmad Tafsir (Ed), Epistimologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Fak Tarbiyah IAIN Sunan 

Gunung Jati, 1995) Hal.41-42 
133 Baca Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, Normatif Perenialis, Sejarah 

Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2009) Hal 284 

134 Baca selengkapnya Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Grafindo, 2006) Hal 123 
135 Baca Ahmad Tafsir (Ed), Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2005), Hal 34 
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dan harus dikembangkan menjadi budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang damai dalam 
kehidupan.  

Faktanya dalam realitas kehidupan, kita menyaksikan banyaknya kasus-kasus kekerasan yang 
mengatasnamakan agama sudah sangat luar biasa. Tahun 2005 saja misalnya: penyerangan markas 
Ahmadiyah di Parung, Penangkapan ustadz penganjur solat menggunakan dua bahasa, Yusman Roy di 
Malang, penutupan Pondok Pesantren karena dianggap sesat dan pengepungan atas kelompok Lia 
Eden. Kasus-kasus yang dikemukakan sangat memperihatinkan, mestinya eksistensi agama datang 
membawa kedamaian dan kesejukan dalam kehidupan, justru sebaliknya, bertolak belakang dengan 
esensi agama itu sendiri.    

Melalui tulisan ini penulis akan mengungkap lebih dalam bagaimana sebenarnya pengembangan 
pendidikan Islam dalam membangun spirit damai melalui budaya sekolah. 

 
B. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA  

1. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 
Berdasarkan seminar tentang masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di 

Medan pada tahun 1963 disimpulkan bahwa  
a. Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke 7 M/ 1 H yang dibawa oleh pedagang dan 

mubaligh dari negeri arab;  
b. Daerah yang pertama di masuki adalah pantai barat pulau Sumatra yaitu Baros, tempat kelahiran 

ulama besar yaitu Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama terdapat di Pasai. 
c. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang Islam Indonesia ikut aktif mengambil bagian dan 

berperan serta proses berjalan secara damai. 
d. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter  

tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan penjajah bangsa asing dan daya 
tahannya mempertahankan karakter tersebut, selama dalam zaman penjajahan barat dalam waktu 
350 tahun.136 

 
2. Masa Penjajahan Jepang 

Berdasarkan catatan sejarah, Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir Pemerintah Hindia 
Belanda pada tahun 1942. Pada babak pertamanya pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-
akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia ke 
II. Langkah-langkah yang dilakukan Jepang untuk mendekati Umat Islam antara lain: 
a. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut: Kantor Voor Islamistiche Saken yang 

dipimpin oleh orang-orang Orientalisten Belanda diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi 
yang dipimpin oleh Ulama Islam yaitu KH. Hasyim Asy‘ari dari Jombang, dan didaerah-daerah 
dibentuk Sumuka.  

b. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh 
KH. Wahid Hasyim137, Kahar Muzakkar dan Bung Hatta. 

                                                           
136 Baca selengkapnya Saifuddin Zuhri, Sejarah dan Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Hal 

213 
137 Pemerintah Jepang juga membentuk Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia dimana KH. Wahid Hasyim 

ditunjuk sebagai salah seorang anggota bersama 9 anggota Sub-Komite PPKI (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, 
Mr.A.A.Maramis, Abikusno Tjokrosurojo, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wahid Hasyim dan 
Mr. Muhammad Yamin) dengan tugas merumuskan rancangan preambule UUD Negara Republik Indonesia yang akan 
segera diproklamirkan. Sewaktu presiden Soekarno membentuk kabinetnya yang pertama pada bulan September 1945, KH. 
Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri Agama. Jabatan publik yang beliau emban semakin bertambah ketika Kyai Mahfudz 
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Belanda pada tahun 1942. Pada babak pertamanya pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-
akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia ke 
II. Langkah-langkah yang dilakukan Jepang untuk mendekati Umat Islam antara lain: 
a. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut: Kantor Voor Islamistiche Saken yang 

dipimpin oleh orang-orang Orientalisten Belanda diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi 
yang dipimpin oleh Ulama Islam yaitu KH. Hasyim Asy‘ari dari Jombang, dan didaerah-daerah 
dibentuk Sumuka.  

b. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh 
KH. Wahid Hasyim137, Kahar Muzakkar dan Bung Hatta. 

                                                           
136 Baca selengkapnya Saifuddin Zuhri, Sejarah dan Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Hal 

213 
137 Pemerintah Jepang juga membentuk Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia dimana KH. Wahid Hasyim 

ditunjuk sebagai salah seorang anggota bersama 9 anggota Sub-Komite PPKI (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, 
Mr.A.A.Maramis, Abikusno Tjokrosurojo, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wahid Hasyim dan 
Mr. Muhammad Yamin) dengan tugas merumuskan rancangan preambule UUD Negara Republik Indonesia yang akan 
segera diproklamirkan. Sewaktu presiden Soekarno membentuk kabinetnya yang pertama pada bulan September 1945, KH. 
Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri Agama. Jabatan publik yang beliau emban semakin bertambah ketika Kyai Mahfudz 
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c. Pondok pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar 
Jepang 

d. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama 
e. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan 

dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh KH. Zainul Arifin. 
f. Para ulama Islam bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan untuk 

membentuk Barisan Membela Tanah Air (PETA) 
g. Umat Islam diizinkan meneruskan Organisasi Persatuan yang disebut Majelis Islam A‘la 

Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.138 
 

Pendekatan yang dilakukan Jepang kepada umat Islam bertujuan untuk memperkuat posisi 
Jepang menghadapi perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.   

 
3. Berbagai Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Pendidikan Agama Islam 

Pada tahun 1950 kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Nusantara, maka rencana 
Pendidikan Agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya 
panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi 
dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan 
bulan Januari 1951, isinya adalah: 
a. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (SD) 
b. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatra, Jawa, Aceh dan lain-

lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu 
pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang 
pendidikan agamanya diberikan pada kelas IV 

c. Disekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (Umum dan Kejuruan) diberikan 
pendidikan Agama sebanyak 2 jam dalam seminggu 

d. Pendidikan agama diberikan pada murid-murid sedikitnya 10 siswa dalam satu kelas. 
e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung 

oleh Departemen Agama. 
 

C. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM 
SEBAGAI BUDAYA SEKOLAH 

Istilah pengembangan dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif bagaimana 
menjadikan Pendidikan Agama Islam yang hanya dua atau tiga jam pelajaran itu dapat lebih meluas dan 
merata pengaruhnya baik didalam maupun di luar sekolah. Secara kualitatif bagaimana menjadikan 
Pendidikan Agama Islam lebih baik, bermutu dan lebih maju dalam memberikan spirit damai, sejalan 
dengan ide-ide dasar atau nilai-nilai Islam itu sendiri yang seharusnya berada didepan dalam merespons 
dan mengantisipasi paham-paham yang mengatasnamakan agama akan tetapi tidak mencerminkan nilai-
nilai dari ajaran Islam itu sendiri.  

                                                                                                                                                                                                 
Siddik selaku Ketua Tanfidziyah NU Meninggal dunia pada 1946, sehingga KH. Wahid Hasyim menggantikan kedudukan 
beliau. Setahun kemudian ayahanda (KH.Hasyim Asy‘ari) meninggal, sehingga kedudukan ayahnya sebagai Direktur 
Pesantren Tebuireng juga berpindah kepada beliau. Dari tahun 1949-1952 ia ditunjuk menjadi Menteri Agama. Baca 
selengkapnya Ruchman Bashori, The Founding Father; Pesantren Modern Indonesia, Jejak Langkah KH. A. Wahid Hasyim, 
(Jakarta: Inceis, 2008), Cetakan Kedua, Hal 79 

138 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) Hal 151.  
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Pendidikan selalu dikaitkan dengan keberhasilan dan sukses secara materil saja, ini adalah tragedi 

besar bagi bangsa dan negara. Institusi pendidikan yang dikelola demi keuntungan komersil tidak dapat 
melahirkan manusia hebat sekelas Bung Karno dan Bung Hatta. Pendidikan tidak boleh dikomersilkan, 
institusi pendidikan mesti memiliki sifat dan corak yang jelas, yaitu corak pelayanan dan sifat 
pengabdian. 139 

Pengembangan pendidikan agama Islam perlu membidik berbagai wilayah kajian secara simultan, 
yang pada dasarnya bermuara pada 3 problem pokok yaitu: 
1. Fondation problem yang terdiri atas philosophic foundational problems dan empiric foundational 

problems yang menyangkut dimensi-dimensi historis, sosiologis, psikologis, antropologis, ekonomi 
dan politik 

2. Structural problem, baik ditinjau dari struktur demografis dan geografis, struktur perkembangan 
jiwa, struktur ekonomi dan struktur jenjang pendidikan 

3. Operational problem, secara mikro menyangkut keterkaitan berbagai faktor/ unsur/ komponen 
dalam pendidikan agama Islam. Sedangkan secara makro, menyangkut keterkaitan pendidikan 
agama Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.140 
 

Berbicara dalam konteks budaya sekolah dalam membangun spirit damai, berusaha mengajak 
seseorang untuk mendudukkan sekolah sebagai suatu organisasi yang didalamnya terdapat individu-
individu yang memiliki hubungan dan tujuan bersama dalam membangun spirit damai kepada peserta 
didik. Budaya sekolah dalam membangun spirit damai merupakan perpaduan nilai-nilai keyakinan, 
asumsi, pemahaman dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga sekolah serta dijadikan pedoman 
bagi perilaku dan pemecahan masalah (internal dan eksternal). Pengembangan pendidikan agama Islam 
sebagai budaya sekolah dalam membangun spirit damai maksudnya bagaimana mengembangkan PAI 
dalam membangun spirit damai di sekolah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sebagai 
pijakan nilai, semangat, sikap dan perilaku bagi para aktor sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan 
tenaga kependidikan lainnya, orangtua dan peserta didik itu sendiri. Menurut Staven M.Chan guru 
bukanlah sekedar alat kapitalisasi dan ideologisasi pendidikan melalui sekolah, tapi pembelajar yang 
bersama muridnya mencari kearifan dan kewaskithaan.141 

Para guru (khususnya guru PAI) harus memberikan pemahaman yang luas kepada para peserta 
didik tentang Islam cinta damai dan sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan manusia 
berbeda-beda suku, agama, warna kulit dan bahasa dan tentunya ini patut untuk disyukuri dan dipelihara 
karena itu merupakan khazanah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, dialog damai harus intensif 
dilakukan, baik formal maupun tidak, dengan konsep mencari titik persamaan dari budaya itu sendiri, 
dari hasil diskusi itu diharapkan melahirkan budaya sekolah. Menurut hemat penulis, tidak ada masalah 
yang serius terkait pengajaran PAI untuk mengajak stakeholder sekolah lainnya dalam menciptakan 
budaya sekolah untuk membangun spirit damai. Guru PAI dituntut memiliki keilmuan keislaman yang 
cukup dan integratif, sehingga bisa menjelaskan kepada para peserta didik tentang bagaimana 
                                                           

139 Bukankah kita diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana firman Allah QS. Adz 
Dzariyat ayat 56 yang artinya:‖ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku  

140 Baca selengkapnya Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Grafindo, 2006) Hal.132 
141 Waskitha atau makrifat ialah kemampuan melihat realitas pada akar-akarnya yang berada diluar batas-batas 

formula konseptual atau sosial dan melintasi batas-batas kultural, sehingga mempunyai banyak pilihan untuk jalan damai dan 
jalan manusiawi didalam memenuhi kebutuhan hidup, hasrat berkuasa, dan hasrat penyatuan diri pada Sang Maha Gaib di 
tengah gejala multikulturalisme dan multireliositas didalam peradaban yang mendunia dan global. Baca Stevan M. Chan, 
Pendidikan Liberal Berbasis Sekolah (Judul Asli; Education and The Democratic Idea), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 
Cetakan Pertama, Hal xxviii 
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Berbicara dalam konteks budaya sekolah dalam membangun spirit damai, berusaha mengajak 
seseorang untuk mendudukkan sekolah sebagai suatu organisasi yang didalamnya terdapat individu-
individu yang memiliki hubungan dan tujuan bersama dalam membangun spirit damai kepada peserta 
didik. Budaya sekolah dalam membangun spirit damai merupakan perpaduan nilai-nilai keyakinan, 
asumsi, pemahaman dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga sekolah serta dijadikan pedoman 
bagi perilaku dan pemecahan masalah (internal dan eksternal). Pengembangan pendidikan agama Islam 
sebagai budaya sekolah dalam membangun spirit damai maksudnya bagaimana mengembangkan PAI 
dalam membangun spirit damai di sekolah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sebagai 
pijakan nilai, semangat, sikap dan perilaku bagi para aktor sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan 
tenaga kependidikan lainnya, orangtua dan peserta didik itu sendiri. Menurut Staven M.Chan guru 
bukanlah sekedar alat kapitalisasi dan ideologisasi pendidikan melalui sekolah, tapi pembelajar yang 
bersama muridnya mencari kearifan dan kewaskithaan.141 

Para guru (khususnya guru PAI) harus memberikan pemahaman yang luas kepada para peserta 
didik tentang Islam cinta damai dan sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan manusia 
berbeda-beda suku, agama, warna kulit dan bahasa dan tentunya ini patut untuk disyukuri dan dipelihara 
karena itu merupakan khazanah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, dialog damai harus intensif 
dilakukan, baik formal maupun tidak, dengan konsep mencari titik persamaan dari budaya itu sendiri, 
dari hasil diskusi itu diharapkan melahirkan budaya sekolah. Menurut hemat penulis, tidak ada masalah 
yang serius terkait pengajaran PAI untuk mengajak stakeholder sekolah lainnya dalam menciptakan 
budaya sekolah untuk membangun spirit damai. Guru PAI dituntut memiliki keilmuan keislaman yang 
cukup dan integratif, sehingga bisa menjelaskan kepada para peserta didik tentang bagaimana 
                                                           

139 Bukankah kita diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana firman Allah QS. Adz 
Dzariyat ayat 56 yang artinya:‖ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku  

140 Baca selengkapnya Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Grafindo, 2006) Hal.132 
141 Waskitha atau makrifat ialah kemampuan melihat realitas pada akar-akarnya yang berada diluar batas-batas 

formula konseptual atau sosial dan melintasi batas-batas kultural, sehingga mempunyai banyak pilihan untuk jalan damai dan 
jalan manusiawi didalam memenuhi kebutuhan hidup, hasrat berkuasa, dan hasrat penyatuan diri pada Sang Maha Gaib di 
tengah gejala multikulturalisme dan multireliositas didalam peradaban yang mendunia dan global. Baca Stevan M. Chan, 
Pendidikan Liberal Berbasis Sekolah (Judul Asli; Education and The Democratic Idea), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 
Cetakan Pertama, Hal xxviii 
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sebenarnya Islam memberikan perhatian yang khusus pada masalah HAM dan perdamaian142, 
demokrasi143 dan kesetaraan jender144, sehingga para peserta didik mampu memahami dan 
mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, akhirnya eksistensi Islam betul-betul membumi 
dan teraplikasi dalam realitas kehidupan. 

 
D. KESADARAN PLURALISME PENDUKUNG UNTUK PENGEMBANGAN 

PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA SEKOLAH 

Bangsa Indonesia sejak dini sudah menyatakan diri dan tekadnya untuk ber-Bhineka Tunggal Ika 
(ber-Unity in Diversity), Bhineka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk mengikat kemajemukan 
(pluralisme) masyarakat dan budaya Indonesia, namun kesalahan pengelolaan keragamaan budaya ini 
telah melahirkan akibat-akibat yang buruk. Lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia merupakan 
pernyataan yang jelas untuk menunjukkan keragaman budaya yang mencakup bahasa, agama, ilmu 
pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik. Gerakan persatuan dan 
kesatuan yang dijalankan selama ini bukan sekedar menjadikan perbedaan akan tetapi dalam suatu 
wadah memungkinkan kebersamaan dan kedamaian bisa tercapai.145 Menurut Zuhairi Misrawi 
pluralisme adalah paham yang secara eksplisit mendorong agar keragaman dijadikan sebagai potensi 
untuk membangun toleransi, kerukunan dan kebersamaan. Bahkan lebih dari itu, toleransi yang 
dikehendaki oleh pluralisme adalah toleransi yang berdasarkan pemahaman yang menyeluruh, baik dan 
tepat terhadap yang lain.146 Terkait pluralisme ini Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa 
menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama sama. 
Agama-agama jelas berbeda-beda satu sama lain.147 Untuk mencapai kedamaian  dibumi menurut 
Nurcholish Madjid, pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok 
agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesedian berlaku adil148 kepada kelompok 
lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati. 149 

                                                           
142 Firman Allah Q.S.  Al Anfal/8 ayat 61 yang artinya:‖ Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 

condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

143 Firman Allah QS. Ali Imran ayat 159 yang artinya:‖ 159. 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 ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

144 Sebagaimana firman Allah QS. At Taubah ayat 71 yang artinya:‖ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  

145 Baca Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Hal 64 
146 Pluralisme adalah paham yang menghargai komitmen yang ada pada setiap agama dan ideologi. Tapi diantara 

komitmen tersebut, setidaknya ada komitmen bersama yang dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mewujudkan 
kebersamaan. Misalnya tentang keadilan sosial. Semua agama dan ideologi mempunyai konsern yang sama soal hal tersebut. 
Maka pluralisme mempunyai konsern agar keadilan tersebut diusung bersama-sama untuk kehidupan yang lebih baik. Baca 
Zuhairi Misrawi, AlQuran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, (Jakarta: FITRAH, 2007) 
Cetakan I, Hal 208-209 

147 Baca selengkapnya dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadina, 
1995), Hal 471 

148 Sebagaimana firman Allah QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 8 yang artinya:‖ Allah tidak melarang kamu untuk 
berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.  

149 Pluralisme adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif 
sekaligus optimis dengan menerimanya sebagai sunnatullah dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan 
kenyataan itu.  Baca Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, 
Kemanusian dan kemoderenan, (Jakarta: Paramadina, 1995) Hal.602 



 

154 | The Role of Islamic Education in Promoting The Spirit of Peace 

Menurut Abdul Moqsith Ghazali bahwa untuk mencapai kehidupan yang rukun dan damai di 
Indonesia diperlukan pemahaman yang mendalam akan eksistensi, hak-hak agama lain dan memahami 
perbedaan dan persamaan dari masing-masing agama.150 Pluralisme bukan berarti mengajak seseorang 
atau peserta didik untuk beragama dengan jalan sinkritisme yakni semua agama adalah sama dan 
mencampurbaurkan segala agama menjadi satu. Sikap pluralistik yang dimaksudkan ialah sikap setuju 
dalam perbedaan (agree in disagreement), dalam arti ia yakin bahwa agama yang ia peluk itulah agama 
yang paling benar dan baik. 151 

Pendidikan agama Islam adalah upaya menjadikan ajaran agama Islam dan nilai-nilainya agar 
menjadi pandangan dan sikap hidup (way of life) seseorang.152 Para guru agama memiliki peran yang 
strategis untuk menjadikan para peserta didik manusia-manusia yang toleran dan memiliki wawasan 
keislaman yang baik. Oleh karena itu dalam konteks bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, 
maka pengembangan pendidikan agama Islam diharapkan melahirkan peserta didik yang:  
1. Berwawasan yang toleran, inklusif dan tidak fanatisme buta 
2. Tidak ditumbuhkan sikap intoleran dikalangan anak didik khususnya dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya 
3. Tidak memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. 

 
Dari berbagai uraian diatas dapat ditegaskan bahwa kesadaran pluralisme dalam membangun 

kedamaian akan dimiliki oleh para peserta didik bilamana ia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan keislamannya, Islam yang rahmatan lil alamin (universal), Islam yang toleran, Islam yang 
inklusif. Semakin tinggi pengetahuan keislaman peserta didik, semakin tinggi toleransinya, semakin 
tinggi semangat para didik untuk hidup aman dan damai , khususnya di bumi Indonesia ini. 

 
E. STRATEGI PENGEMBANGAN PAI DALAM MEMBANGUN SPIRIT DAMAI 

MELALUI BUDAYA SEKOLAH 

Menurut Abdul Moqsith Ghazali bahwa untuk mencapai kehidupan yang rukun dan damai di 
Indonesia, diperlukan beberapa strategi berikut yang perlu dilakukan. Pertama, harus dibangun 
pengertian bersamadan mencari titik temu (kalimat sawa‟) antar umat beragama. Ini untuk membantu 
meringankan ketegangan yang kerap mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks 
Islam membangun kerukunan antarumat beragama jelas membutuhkan tafsir al-Quran yang lebih 
menghargai umat agama lain. Tafsir keagamaan eksklusif yang cenderung mendiskriminasi umat agama 
lain tak cocok bagi cita-cita kehidupan damai153, terlebih di Indonesia. Sebab sudah diketahui, Indonesia 
                                                           

150 Baca Abdul Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran, (Jakarta: 
KataKita, 2009), Cetakan Pertama, Hal 23 

151 Sebagaimana firman Allah QS. Ali Imran ayat 19 yang artinya:‖ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 
hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 
karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 
sangat cepat hisab-Nya. 

152 Menjadikan agama sebagai pandangan hidup dan sikap hidup bisa mengandung makna yang positif dan negatif, 
sebab pendidikan agama di sekolah berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran atau intoleran, berpotensi untuk 
menunjukkan integrasi (persatuan dan kesatuan) atau disintegrasi (perpecahan) dalam kehidupan bermasyarakat. Jika 
pandangan teologi agama dan ajaran yang dipedomani bersifat ekstrem, dibarengi dengan model pemahaman dan 
penghayatan agama yang simbolik, tekstual dan skriptual, karena penjelasan dari para guru agama yang bersifat doktriner, 
rigid (kaku) dan mengembangkan sikap fanatisme buta, maka akan melahirkan peserta didik yang tidak toleran dan agama 
yang menjadi sasarannya, dianggap sebagai faktor disintegratif (pemecah). Baca Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi 
Islam, (Jakarta: Prenada, 2005) Hal.54 

153Sebagaimana firman Allah QS. Al-Anfal ayat 61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.  
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Menurut Abdul Moqsith Ghazali bahwa untuk mencapai kehidupan yang rukun dan damai di 
Indonesia diperlukan pemahaman yang mendalam akan eksistensi, hak-hak agama lain dan memahami 
perbedaan dan persamaan dari masing-masing agama.150 Pluralisme bukan berarti mengajak seseorang 
atau peserta didik untuk beragama dengan jalan sinkritisme yakni semua agama adalah sama dan 
mencampurbaurkan segala agama menjadi satu. Sikap pluralistik yang dimaksudkan ialah sikap setuju 
dalam perbedaan (agree in disagreement), dalam arti ia yakin bahwa agama yang ia peluk itulah agama 
yang paling benar dan baik. 151 

Pendidikan agama Islam adalah upaya menjadikan ajaran agama Islam dan nilai-nilainya agar 
menjadi pandangan dan sikap hidup (way of life) seseorang.152 Para guru agama memiliki peran yang 
strategis untuk menjadikan para peserta didik manusia-manusia yang toleran dan memiliki wawasan 
keislaman yang baik. Oleh karena itu dalam konteks bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, 
maka pengembangan pendidikan agama Islam diharapkan melahirkan peserta didik yang:  
1. Berwawasan yang toleran, inklusif dan tidak fanatisme buta 
2. Tidak ditumbuhkan sikap intoleran dikalangan anak didik khususnya dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya 
3. Tidak memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. 

 
Dari berbagai uraian diatas dapat ditegaskan bahwa kesadaran pluralisme dalam membangun 

kedamaian akan dimiliki oleh para peserta didik bilamana ia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan keislamannya, Islam yang rahmatan lil alamin (universal), Islam yang toleran, Islam yang 
inklusif. Semakin tinggi pengetahuan keislaman peserta didik, semakin tinggi toleransinya, semakin 
tinggi semangat para didik untuk hidup aman dan damai , khususnya di bumi Indonesia ini. 

 
E. STRATEGI PENGEMBANGAN PAI DALAM MEMBANGUN SPIRIT DAMAI 

MELALUI BUDAYA SEKOLAH 

Menurut Abdul Moqsith Ghazali bahwa untuk mencapai kehidupan yang rukun dan damai di 
Indonesia, diperlukan beberapa strategi berikut yang perlu dilakukan. Pertama, harus dibangun 
pengertian bersamadan mencari titik temu (kalimat sawa‟) antar umat beragama. Ini untuk membantu 
meringankan ketegangan yang kerap mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks 
Islam membangun kerukunan antarumat beragama jelas membutuhkan tafsir al-Quran yang lebih 
menghargai umat agama lain. Tafsir keagamaan eksklusif yang cenderung mendiskriminasi umat agama 
lain tak cocok bagi cita-cita kehidupan damai153, terlebih di Indonesia. Sebab sudah diketahui, Indonesia 
                                                           

150 Baca Abdul Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran, (Jakarta: 
KataKita, 2009), Cetakan Pertama, Hal 23 

151 Sebagaimana firman Allah QS. Ali Imran ayat 19 yang artinya:‖ Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 
hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 
karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 
sangat cepat hisab-Nya. 

152 Menjadikan agama sebagai pandangan hidup dan sikap hidup bisa mengandung makna yang positif dan negatif, 
sebab pendidikan agama di sekolah berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran atau intoleran, berpotensi untuk 
menunjukkan integrasi (persatuan dan kesatuan) atau disintegrasi (perpecahan) dalam kehidupan bermasyarakat. Jika 
pandangan teologi agama dan ajaran yang dipedomani bersifat ekstrem, dibarengi dengan model pemahaman dan 
penghayatan agama yang simbolik, tekstual dan skriptual, karena penjelasan dari para guru agama yang bersifat doktriner, 
rigid (kaku) dan mengembangkan sikap fanatisme buta, maka akan melahirkan peserta didik yang tidak toleran dan agama 
yang menjadi sasarannya, dianggap sebagai faktor disintegratif (pemecah). Baca Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi 
Islam, (Jakarta: Prenada, 2005) Hal.54 

153Sebagaimana firman Allah QS. Al-Anfal ayat 61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.  
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adalah negara bangsa yang didirikan bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat lain seperti 
Hindu, Budha dan Nashrani. Dengan demikian, di Indonesia tak dikenal warga negara kelas dua (kafir 
dzimmi) sebagaimana dikemukakan sebagian ulama. Lebih lanjut menurut Abdul Moqsith Ghazali 
menerapkan tafsir-tafsir keagamaan eksklusif tak cukup menolong bagi terciptanya kehidupan yang 
rukun dan damai di Indonesia.154 

Kedua, setiap orang perlu menghindari stigmatisasi dan generalisasi menyesatkan tentang umat 
agama lain. Generalisasi merupakan simplikasi (penyederhanaan) dan stigmatisasi adalah merugikan 
orang lain. Al-Quran menurutnya berusaha menjauhi generalisasi. Al-Quran menyatakan tak seluruh 
Ahli Kitab memiliki perilaku dan tindakan sama. Di samping ada yang berperilaku jahat, tak sedikit di 
antara mereka yang konsisten melakukan amal saleh dan beriman kepada Allah.155 

Ketiga, sebagaimana diperintahkan al-Quran dan diteladankan Nabi Muhammad SAW, umat 
Islam seharusnya memberikan perlindungan156 dan jaminan terhadap implementasi kebebasan beragama 
dan berkeyakinan. Sebagaimana orang Islam bebas menjalankan ajaran agamanya, begitu pula dengan 
umat dan sekte lain. Seseorang tak boleh didiskriminasi dan diekskomunikasi berdasarkan agama yang 
dipilihnya. Dalam kaitan ini, umat Islam perlu mengembangkan sikap toleran, simpati dan empati 
terhadap kelompok atau umat agama lain.157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
154 Pentingnya hidup rukun dan damai ini diajarkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya QS. At-Taubah ayat 4-7 

yang artinya:‖ 4. kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak 
mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka 
terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. 5. 
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, 
dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat 
dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
maha Penyayang. 6. Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka 
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian 
itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. 7. Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya 
dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat 
Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa 

155 Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah ayat 82 yang artinya:‖ 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang 
yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. 
Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-
orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. 

156 Sebagaimana firman Allah QS. Al-Mumtahanah ayat  7-9 yang artinya:‖7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan 
kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil. 9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan 
barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 

157Baca Abdul Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran, (Jakarta: 
KataKita, 2009), Cetakan Pertama,  Hal. 400-401 
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 تدريس اللغت العربيت يرقي روح حياة الصلح 

 
 منطلق الفكر أ 

وبٔذ ٚ. ِغ دخٛي ا٦عالَ ا١ٌٙب فٟ اٌمشْ اٌغبثغح ٚعٛد اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أذ١ٔٚغٟ
 ،ٚع١ٍخ ا٦رظبي ث١ٓ اٌذٚيح ػٍٝ ؽذ عٛاء ث١ٓ اٌٍغخ ا٤خشٜ نأذ١ٔٚغِٟٕفؼخ ٚعٛد٘ب فٟ 

 ق اٌؼٍَٛ اٌذ١ٕ٠خِٞفشداد االٔذ١ٔٚغ١خ، ٚرؼُاي ص٠بدح، ٚحٚفُٙ اٌؼٍَٛ اٌّزٕٛػخ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ
 158.رطج١مٙبٚا٦عال١ِخ 
ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ٙب ٌىٓ  159ٚ ػٕذُ٘ ٌغخ اٌمشأْ اٌّمذطأْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّغٍّْٛ ة ر١مٓلذٚ

. ٘بد ثؼذ دساطرٙبٞطرشل١خ ٔذ ٚثؼغ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍّٙبٌذٜ  ؽّبعخ اٌزؼٍُ ػٍٝ رؤص١ش وج١ش
  ١ٌظ رٕف١ز رذس٠ظ160.اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خِٓ اٌٍغبد ا٤عٕج١خ ِضً  ح فٟ أذ١ٔٚغٟوبْ ِٛلؼٙبٚ

ثىفب٠خ ٌذٜ اٌّغزط١ؼ١ٓ ثٙب ثً ٕ٘بن ششٚؽ أخشٜ الثذ ػٍٝ رٛف١ش٘ب ٌذٜ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
اٌّذسع١ٓ ا١١ٌّٕٙٓ ثٙب ٟٚ٘ ِزؼٍمخ ثبٌىفبئخ اٌفشد٠خ، ٚاٌىفبئخ ا٤وبد١ِخ، ٚاٌىفبئخ اٌّذسع١خ، 

 161.ٚاٌىفبئخ ا٦عزّبػ١خ
فٍزا ٠ؾزبط رذس٠ظ اٌٍغخ اٌغشث١خ اٌٝ وً اٌىفبئبد اٌزٟ ٠ٍضَ رٛف١ش٘ب ٌذٜ اٌّذسع١ٓ ِٓ 

ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌؾبي ٠شٜ اٌىبرت أْ ِذسع١ٓ . أعً ؽظٛي رشث١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشىً وبًِ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ٛاعْٙٛ اٌزؾذ٠بد اٌؼخّخ اٌذائّخ اٌّبٔؼخ ػٍٝ ٔغبػ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ 
عج١ً اٌّضبي أْ اٌطالة ٌُ ٠ىٛٔٛا ِزؾّغ١ٓ فٟ رؼ١ّ١ٍٙب ٚػذَ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ثىبًِ ٚػذَ 

اٌزشغجغ ِٓ لجً اٌٛاٌذ٠ٓ ٚا٢خش٠ٓ ٚأُٔٙ ٠ؾغجْٛ أْ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌُ رغؼً اٌطالة 
ٔبعؾ١ٓ فٟ ٔظ١ت اٌذ١ٔب ثً ٠ؾغجْٛ أْ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٤خشٜ رغؼٍُٙ ٔبعؾ١ٓ ٠ٕٚبٌْٛ إٌّٙخ 

 . اٌغ١ذح ٚؽظب ٚافشا ِٓ اٌذ٠ٕب
ٚفٟ اٌؾم١مخ أْ رٌه وٍٗ ال ٠ٕفظً ػٓ رمذ٠ش هللا ثً ٚعذٔب وض١شا ِّٓ ٠زؼٍُ اٌؼٍَٛ 

اٌؼبِخ ٌُ ٠غذ ٌُٚ ٠ؾظً ِٕٙخ ع١ذح ٠ٚشٜ أْ ِٓ ٠زؼٍُ اٌؼٍَٛ اٌذ١ٕ٠خ ثىبًِ فؾ١برُٙ ِطّئٕخ 
ٚعى١ٕخ ٚثظفخ خبطخ ِٓ ٠زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فٍُ ؟ ٤ْ ِٓ ٠زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠فُٙ ِؼبٟٔ 

اٌىٍّبد اٌّؾزبعخ فٟ اٌؼجبدح فزغؼً رٌه اٌفُٙ اٌّٛطً اٌٝ ؽ١بح اٌظٍؼ ف١ضداد ٠م١ُٕٙ أٔٗ 
٠زّغه اٌذ٠ٓ ١ٌظ ثظب٘ش فؾغت ثً ٠زّغه ثشىً ثبؽٓ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِٓ ٠ظٍٟ اٌظالح 
فبٔٗ ٠فُٙ ِب ٠مشأ ف١ٙب ثزذس٠غٙب ٚرؼٍّٙب ف١غؼً ػجبدرُٙ ١ٌغذ ثظب٘ش فؾغت ثً أٔٗ ٠شؼش أٔٗ 

 .فٟ داخً اٌؼجبدح ٚ٘زا ٠ض٠ذ ٌى١ف١خ ػجبدرٗ

                                                           
  

   153. ص (2006عبِؼخ اعال١ِخ ؽ١ِٛخ، ِطجؼخ : ِبٌٕظ)، "اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أذ١ٔٚغ١خ، اٌؼبًِ، ٚاٌٛالغ ٚاالٌٙبِٟ" ؽبسو١ظ ٌٛث١ظ  158
َْ ) أٗ ِزوٛس فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  159 ُْ رَْؼمٍُِٛ ٌَْٕبُٖ لُْشآًٔب َػَشث١ًِّب ٌََّؼٍَُّى ػٓ أثٟ ٘ش٠شح لبي لبي سعٛي هللا طٍٝ " ٚلبي سعٛي هللا فٟ ؽذ٠ضٗ 2: عٛسح ٠ٛعف  (أَِّب أََٔض

ْإ٠َب"ٚلبي ػّش "  ٚاٌمشآْ ػشثٟ ٌٚغبْ أً٘ اٌغٕخ ػشثٟأٔب ػشثٟهللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ  أَْؽِغُٕٛا ِػجَبَسحَ اٌشُّ َٚ  ِٓ ٠ ُٛا فِٟ اٌذِّ رَفَمَّٙ َٚ ٌَْؼَشث١َِّخَ  ٛا ا ُّ  "رََؼٍَّ
  ٠ضجذ ثؤْ االٔغ١ٍض٠خ ٌغخ أعٕج١خ فٟ اٌّشح ا٤ٌٚٝ 1967 ِٓ د٠غّجش 12 ربس٠خ 096/1967 :سلُ .  اٌمشاس ِٓ لجً اٌٛصاسح اٌزشث٠ٛخ االعال١ِخ160

 ٚؽزٝ ا٢ْ أْ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِبصاٌذ فٟ ا٤عف ٚثظفخ خبطخ ػٓ ٔغبػ رذس٠غٙب اٌزٞ وبٔذ ثؼ١ذح ػٓ اٌشعبء ٚلذ ٔفز ِؾبٌٚخ ؽض١ضخ فٟ رؾغ١ٓ  161
أٔظش . ٚ٘زا اٌّٛلغ ٠ذي ػٍٝ أْ رذس٠غٙب فٟ أذ١ٔٚغ١خ ٠ٛاعٗ ِشبوٍخ وض١شح اٌزٟ وبٔذ الثذ فٟ ؽٍت ؽٌٍٛٙب. رذس٠غٙب ٌٚىٓ ِبصاٌذ ٔز١غزٙب ثؼ١ذح ػٓ اٌشعبء

  12. ص (2012د٠شعبْ اٌزشث١خ، : عبوشرب)، ِطجؼخ اٌضب١ٔخ "رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ"وزبة فخش اٌشاصٞ ٚأسرب ِؾ١ٛ اٌذ٠ٓ 
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ٚ٘زا ؽجؼب ٠ئصش ػٍٝ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ِٓ ؽ١ش أْ ِٓ ٠خشغ فٟ ػجبدرٗ ثغجت فّٙٗ ػٍٝ 
ِب ٠مشأ فٟ ػجبدرٗ ٠ئصش ػٍٝ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚأٔٗ ٠ؼطٟ لٛح عغذ٠خ ػٍٝ فؼً اٌخ١شاد ٟٚٔٙ 

اْ "إٌّىشاد فىً خ١ش ٠غضٜ ثخ١ش ٚوً شش ٠غضٜ ثشش وّب لبي هللا رؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض 
 ٚفُٙ اٌذ٠ٓ الثذ أْ ٠جذأ ػٍٝ شٟء ؽم١ش فىً شٟء 162"أؽغٕزُ أؽغٕزُ ٤ٔفغىُ ٚاْ أعؤرُ فٍٙب

٠جذأ ثم١ًٍ ١ٌٚغذ ٠جذٚ وج١شا أٚ وض١شا ٚوزٌه فُٙ اٌذ٠ٓ أٚال ثزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ صُ ٠زشلٝ 
 .ػٍٝ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ اٌّزؼٍمخ ثمٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚغ١شّ٘ب

 فٍزا ٠شٜ اٌجبؽش أْ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٕٚبعجزٙب ثؾ١بح اٌظٍؼ ٠ؾزبط اٌٝ رذس٠ظ 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚال ٤ٔٙب ِفزبػ ٌفُٙ اٌذ٠ٓ فّٓ أساد أْ ٠فُٙ اٌذ٠ٓ ٠غت أْ ٠زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
ِٚٓ ٠ؼشف اٌذ٠ٓ ثىبًِ ع١غؼً ؽ١برُٙ ِٚؼبٍِزُٙ ِغ ا٢خش٠ٓ ع١ذا ٤ْ اٌذ٠ٓ ؽجؼب ٠شعٛ 

اٌؾ١بح أطٍؾٙب ثً ٌُ ٠ىٓ االعالَ فؾغت ٠شعٛ ِٓ اٌؾ١بح عؼ١ذح ٚطبٌؾخ ثً فىبْ وً اٌذ٠ٓ 
ػٍٝ ؽذ عٛاء ٌٚىٓ ثطش٠ك ٚو١ف١خ ِخزٍفخ فىً أسثبة اٌذ٠ٓ ٠غجْٛ ػٍٝ فُٙ ِٚؼشفخ ِب 

٠ؾزبط ا٢خشْٚ ٚال ٠ٛعٛعْٛ ٚال ٠ّٕؼْٛ ػجبدرُٙ فٍزا عزٕجذ ؽ١بح عؼ١ذح ثؼ١ذح ػٓ إٌضاع 
 .      ٚاٌفشاق ٚاٌغضٚ ِٚب اٌٝ رٌه ِٓ اٌّخزٍفبد

 
 تدريس اللغت العربيت عن مىقف الدين االسالمي ب 

اْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌٍغبد اٌمذ٠ّخ فٟ ٘زا اٌؼبٌُ ٤ْ إٌجٟ آدَ أٚي أغبْ ٠زؾذس ثبٌٍغخ 
ٚاٌىالَ ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ِٕظٛس ِٛلف اٌذ٠ٓ ال ٠ٕفظً ػٓ ربس٠خ أزشبس د٠ٓ . اٌؼشث١خ

االعالَ فىزٌه رؼٍُ د٠ٓ االعالَ ال ٠ٕفظً ػٓ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٤ٔٙب أعبط أٚي فٟ رؼ١ّك 
 . اٌذ٠ٓ الثذ ػٍٝ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٚب ٠زؼٍك ثٙب

ٌمذ وزت اٌزبس٠خ اْ أزشبس اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ عض٠شح اٌؼشة ِٕز اٌمشْ ا٤ٚي ٘غش٠خ ٚأٔٙب 
رزؾشن ػٍٝ رؾشن أزشبس د٠ٓ االعالَ ٤ٔٙب ال ٠ّىٓ افزشالٙب ػٓ د٠ٓ االعالَ فؤطجؾذ اٌٍغخ 

فض٠بدح رط٠ٛش . اٌؼشث١خ فٟ لذَ اٌضِبْ ٌغخ سع١ّخ ِغزخذِخ فٟ رؼش٠ف اٌذ٠ٓ ٚاٌضمبفخ ٚاٌّؼشفخ
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ رغشٞ ثبرغبع أزشبس د٠ٓ االعالَ

ٚلذ ػشفٕب أْ اٌمشآْ ٠زٕضي ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ عؼً أْ ٠ىْٛ ٌٙب 
فٛعٛد اٌمشآْ ثبٌٍغخ . ِٕفؼزبْ ا٤ٚي ٚع١ٍخ االرظبي ٚاٌضبٟٔ ٚع١ٍخ ٌّؼشفخ اٌٛط١خ اال١ٌٙخ

 (اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش)اٌؼشث١خ ٠ض٠ذ اٌزشغ١غ ٚاٌؾّبعخ ػٍٝ ِؼشفزٙب ٤ْ دعزٛس د٠ٓ االعالَ 
ِىزٛة ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٙزا ٠ىْٛ ٚاعجب فٟ وً ِغٍُ أْ ٠ؼشف اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ أعً فُٙ 

 إٌظٛص اٌذ١ٕ٠خ
٠ٚشٜ اٌىبرت أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ٚع١ٍخ فؾغت فٟ االرظبي ث١ٓ ا٢خش٠ٓ ثً ٕ٘بن 

فىً ِغٍُ ٠غت أْ ٠ؼشفٙب فبرا ٌُ ٠ؼشفٙب فى١ف ٠زؼجذ ا١ٌٗ ِغ أْ . ٚع١ٍخ ث١ٓ االٔغبْ ٚسثٗ
ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌذ٠ٓ أعجش ٚأٚعت أِزٗ . ٚع١ٍخ االٔغبْ ثشثٗ اٌظالح فبٌظالح الثذ ثبٌؼشث١خ
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ٚ٘زا ؽجؼب ٠ئصش ػٍٝ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ِٓ ؽ١ش أْ ِٓ ٠خشغ فٟ ػجبدرٗ ثغجت فّٙٗ ػٍٝ 
ِب ٠مشأ فٟ ػجبدرٗ ٠ئصش ػٍٝ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ٚأٔٗ ٠ؼطٟ لٛح عغذ٠خ ػٍٝ فؼً اٌخ١شاد ٟٚٔٙ 

اْ "إٌّىشاد فىً خ١ش ٠غضٜ ثخ١ش ٚوً شش ٠غضٜ ثشش وّب لبي هللا رؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض 
 ٚفُٙ اٌذ٠ٓ الثذ أْ ٠جذأ ػٍٝ شٟء ؽم١ش فىً شٟء 162"أؽغٕزُ أؽغٕزُ ٤ٔفغىُ ٚاْ أعؤرُ فٍٙب

٠جذأ ثم١ًٍ ١ٌٚغذ ٠جذٚ وج١شا أٚ وض١شا ٚوزٌه فُٙ اٌذ٠ٓ أٚال ثزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ صُ ٠زشلٝ 
 .ػٍٝ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ اٌّزؼٍمخ ثمٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚغ١شّ٘ب

 فٍزا ٠شٜ اٌجبؽش أْ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٕٚبعجزٙب ثؾ١بح اٌظٍؼ ٠ؾزبط اٌٝ رذس٠ظ 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚال ٤ٔٙب ِفزبػ ٌفُٙ اٌذ٠ٓ فّٓ أساد أْ ٠فُٙ اٌذ٠ٓ ٠غت أْ ٠زؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
ِٚٓ ٠ؼشف اٌذ٠ٓ ثىبًِ ع١غؼً ؽ١برُٙ ِٚؼبٍِزُٙ ِغ ا٢خش٠ٓ ع١ذا ٤ْ اٌذ٠ٓ ؽجؼب ٠شعٛ 

اٌؾ١بح أطٍؾٙب ثً ٌُ ٠ىٓ االعالَ فؾغت ٠شعٛ ِٓ اٌؾ١بح عؼ١ذح ٚطبٌؾخ ثً فىبْ وً اٌذ٠ٓ 
ػٍٝ ؽذ عٛاء ٌٚىٓ ثطش٠ك ٚو١ف١خ ِخزٍفخ فىً أسثبة اٌذ٠ٓ ٠غجْٛ ػٍٝ فُٙ ِٚؼشفخ ِب 

٠ؾزبط ا٢خشْٚ ٚال ٠ٛعٛعْٛ ٚال ٠ّٕؼْٛ ػجبدرُٙ فٍزا عزٕجذ ؽ١بح عؼ١ذح ثؼ١ذح ػٓ إٌضاع 
 .      ٚاٌفشاق ٚاٌغضٚ ِٚب اٌٝ رٌه ِٓ اٌّخزٍفبد

 
 تدريس اللغت العربيت عن مىقف الدين االسالمي ب 

اْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌٍغبد اٌمذ٠ّخ فٟ ٘زا اٌؼبٌُ ٤ْ إٌجٟ آدَ أٚي أغبْ ٠زؾذس ثبٌٍغخ 
ٚاٌىالَ ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ِٕظٛس ِٛلف اٌذ٠ٓ ال ٠ٕفظً ػٓ ربس٠خ أزشبس د٠ٓ . اٌؼشث١خ

االعالَ فىزٌه رؼٍُ د٠ٓ االعالَ ال ٠ٕفظً ػٓ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٤ٔٙب أعبط أٚي فٟ رؼ١ّك 
 . اٌذ٠ٓ الثذ ػٍٝ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٚب ٠زؼٍك ثٙب

ٌمذ وزت اٌزبس٠خ اْ أزشبس اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ عض٠شح اٌؼشة ِٕز اٌمشْ ا٤ٚي ٘غش٠خ ٚأٔٙب 
رزؾشن ػٍٝ رؾشن أزشبس د٠ٓ االعالَ ٤ٔٙب ال ٠ّىٓ افزشالٙب ػٓ د٠ٓ االعالَ فؤطجؾذ اٌٍغخ 

فض٠بدح رط٠ٛش . اٌؼشث١خ فٟ لذَ اٌضِبْ ٌغخ سع١ّخ ِغزخذِخ فٟ رؼش٠ف اٌذ٠ٓ ٚاٌضمبفخ ٚاٌّؼشفخ
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ رغشٞ ثبرغبع أزشبس د٠ٓ االعالَ

ٚلذ ػشفٕب أْ اٌمشآْ ٠زٕضي ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ عؼً أْ ٠ىْٛ ٌٙب 
فٛعٛد اٌمشآْ ثبٌٍغخ . ِٕفؼزبْ ا٤ٚي ٚع١ٍخ االرظبي ٚاٌضبٟٔ ٚع١ٍخ ٌّؼشفخ اٌٛط١خ اال١ٌٙخ

 (اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش)اٌؼشث١خ ٠ض٠ذ اٌزشغ١غ ٚاٌؾّبعخ ػٍٝ ِؼشفزٙب ٤ْ دعزٛس د٠ٓ االعالَ 
ِىزٛة ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٙزا ٠ىْٛ ٚاعجب فٟ وً ِغٍُ أْ ٠ؼشف اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ أعً فُٙ 

 إٌظٛص اٌذ١ٕ٠خ
٠ٚشٜ اٌىبرت أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ٚع١ٍخ فؾغت فٟ االرظبي ث١ٓ ا٢خش٠ٓ ثً ٕ٘بن 

فىً ِغٍُ ٠غت أْ ٠ؼشفٙب فبرا ٌُ ٠ؼشفٙب فى١ف ٠زؼجذ ا١ٌٗ ِغ أْ . ٚع١ٍخ ث١ٓ االٔغبْ ٚسثٗ
ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌذ٠ٓ أعجش ٚأٚعت أِزٗ . ٚع١ٍخ االٔغبْ ثشثٗ اٌظالح فبٌظالح الثذ ثبٌؼشث١خ
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ػٍٝ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٤ْ اٌذ٠ٓ ٠ٛعت رٕف١ز ػجبدرٗ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٍزا ٠ىْٛ رؼٍُ اٌذ٠ٓ 
 .ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚؽ١ذا فش٠ذا ال ٠ّىٓ رفش٠مٙب

ٕ٘بن ثؼغ أؽبد٠ش ٚألٛاي اٌظؾبثخ اٌزٟ رٛعت ٚرشغغ ػٍٝ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟٚ٘ 
 :ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ رال لشآٔب ػشث١ب ٌمَٛ ٠ؼٍّْٛ صُ لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا  .1
 163ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٌُٙ اعّبػ١ً ٘زا اٌٍغبْ اٌٙبِب

ؽذصٕب ِغؼذح ثٓ عؼذ ٔب اثشا١ُ٘ ثٓ إٌّزس ٔب ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػّشاْ صٕب شجً ثٓ اٌؼالء ػٓ  .2
اث١ٗ ػٓ عذٖ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح لبي لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أٔب ػشثٟ ٚاٌمشآْ 

ػشثٟ ٌٚغبْ أً٘ اٌغٕخ ػشثٟ ٌُ ٠شٚ ٘زا اٌؾذ٠ش ػٓ شجً اال ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػّشاْ رفشد 
 164ثٗ اثشا١ُ٘ ثٓ إٌّزس ٚال ٠شٜٚ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح اال ثٙزا ا٦عٕبد

 ١ٌ165غذ اٌؼشث١خ فٟ أؽذوُ ِٓ أة أٚ أَ ٚأّب ٟ٘ ٌغبْ ، فّٓ رىٍُ اٌؼشث١خ فٙٛ ػشثٟ .3
 166رؼٍّٛا اٌؼشث١خ ٚػٍّٛ٘ب إٌبط فبٔٙب ٌغبْ هللا ٠َٛ اٌم١بِخ .4
لبي ػّش ثٓ اٌخطبة رؼٍّٛا اٌؼشث١خ فبٔٙب رضجذ اٌؼمً : ػٓ أثٝ ِغٍُ اٌجظشٜ لبي  .5

 167ٚرض٠ذ فٝ اٌّشٚءح
ِٓ َوْؼٍت ، لَبَي  .6 ِّٟ ْث ِْ : َػٓ أُثَ ٌْمُْشآ َْ ِؽْفعَ ا ٛ ُّ ب رََؼٍَّ َّ ٌَْؼَشث١َِّخَ َو ٛا ا ُّ  168رََؼٍَّ
ِٓ َع١ٍْف، لَبيَ  .7 ِذ ْث َّّ َؾ ُِ ْٓ أَثِٟ َسَعبٍء  ْٓ ُشْؼجَخَ، َػ َػ ٌَْؼَشث١َِِّخ، : َٚ ْٕمَؾُ ثِب ُّْظَؾِف ٠ُ ٌْ ِٓ ا َٓ َػ ٌَْؾَغ ٌُْذ ا َعؤَ

ُ َوزَتَ : لَبيَ  َّٗ َش أَٔ َّ ْٓ ِوزَبِة ُػ ب ثٍَََغَه َػ َِ  ْٚ ِٗ أَ ِٓ : " اَل ثَؤَْط ثِ ٠ ُٛا فِٟ اٌذِّ رَفَمَّٙ َٚ ٌَْؼَشث١َِّخَ  ٛا ا ُّ رََؼٍَّ
ْإ٠َب أَْؽِغُٕٛا ِػجَبَسحَ اٌشُّ َٚ169   

ٚثٙزٖ ا٤ؽبد٠ش ٚألٛاي اٌظؾبثخ أْ اٌشعٛي ٚأطؾبثٗ ٠شغؼْٛ أِزٗ ػٍٝ رؼٍُ اٌٍغخ 
اٌؼشث١خ ٤ْ أعبط اٌذ٠ٓ ٠جٕٟ ػٍٝ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فبرا ػؼف رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ف١ّىٓ 

 .             أْ ٠ىْٛ ٚعٛد رؼٍُ اٌذ٠ٓ ػؼ١فب ِٕٚؾطب
 

 
 تدريس اللغت العربيت عن مىقف غير الدين ج 

ِٓ ٔبؽ١خ رؼٍّٙب ٚدٚافغ اٌزؼ١ٍُ اٌٝ دساعزٙب اْ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد ػذح، 
أْ  فٟ اٌؾم١مخ ٚ.  ٌغخ ػبعضح ػٓ ِٛاوجخ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟأٔٙبٚٚؽش٠مخ رذس٠غٙب، 

رؼ١ٍُ اٌؼشث١خ شؤٔٗ شؤْ رؼ١ٍُ ِٛاد أخشٜ ٠زٛلف ػٍٝ ػذح ػٛاًِ ٔفغ١خ ٚرشث٠ٛخ ٚاعزّبػ١خ 
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 (8/  63( )102 - 81)ِغٍخ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ـ ا٤ػذاد   165
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 457 ، ص10، ط اٌش٠بع: ِىزجخ اٌششذ، "ِظٕف اثٓ أثٟ ش١جخ "أثٛ ثىش ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ش١جخ اٌىٛفٟ  168
 219 ص ،4س٠بع، ط : ، ِىزجخ اٌشش١ذ"شؼت ا٠٦ّبْ "أثٛ ثىش اٌج١ٙمٟ  169

 



 

160 | The Role of Islamic Education in Promoting The Spirit of Peace 

 ٟ٘ ساعؼخ اٌٝ فؾغت ثًفظؼٛثخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ساعؼخ اٌٝ طؼٛثخ ِٛاد٘ب اٌٍغ٠ٛخ . ٚصمبف١خ
ػؼف دٚافغ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌٝ دساعزٙب ِٚؾذٚد٠خ ِؼٍِٛبرُٙ ػٓ اٌؼشث١خ، ِٕٚٙغٙب اٌزؼ١ٍّٟ، 

 .  رٌهاٌِٝٚب 
ٚالغ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّؼب٘ذ اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٦عال١ِخ ٔزؾذس ػٓ خش٠ظ ِزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ةٚارا 

ُ٘ ٠شْٚ فشطخ ٔف١غخ ِٓ ٚعٛد اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد ِْٚٓ ٔبؽ١خ االلزظبدٞ أثبٔذ١ٔٚغ١ب، 
ٚاٌّئعغبد االعال١ِخ ٚأٙب ؽجؼب ِؾزبعخ اٌٝ خش٠ظ ِزؼ١ٍّٙب ٤ْ ف١ٙب رشث١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚلذ 

 . أعجشد اٌٛصاسح اٌذ١ٕ٠خ رذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ وً اٌّئعغبد رؾذ ظٍٙب
٠ٚشٜ اٌىبرت فٟ ٘زا اٌٛالغ ػذَ اٌذٚافغ ٌذٜ اٌطالة ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٙزا أؽذ أعجبة 

٠ّىٓ ػبئمخ رمذَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أسع أذ١ٔٚغ١خ فبُٔٙ ٠شْٚ أْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ طؼٛثخ 
ٚاٌؾك أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِغٍٛثخ فٟ عبػخ . ١ٌٚغذ ِغب٠ٚخ ِٚٛاوجخ ػٍٝ رمذَ اٌضِبْ اٌؾذ٠ش

اٌؼب١ٌّخ ِٓ اٌٍغبد ا٤خشٜ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٌغخ االٔغ١ٍض٠خ، ٚاٌفشٔغ١خ، ٚاٌغشِب١ٔخ ِٚب اٌٝ 
 .رٌه

ِٓ ِٕظٛس اٌذ٠ٓ اٌزٞ عجك روشٖ :ٚاٌزٍخ١ض أْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠مجً ػذح إٌّظٛساد 
 :ِٚٓ إٌّظٛس االلزظبدٞ ٚاٌغ١بعٟ

 رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ إٌّظٛس االلزظبدٞ أ 
اْ ِٓ ٠ؼشف اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٍذ٠ٗ فشطخ ٔف١غخ ٤ْ ٠ىْٛ ِذسعب فٟ أؽذ اٌّذاسط 

 ٚوزٌه أْ اٌٛصاسح اٌذ١ٕ٠خ ثبٔذ١ٔٚغ١خ أدخٍذ اٌٍغخ ثبٔذ١ٔٚغ١خ ؽى١ِٛخ وبٔذ أَ ِؾ١ٍخ
اٌؼشث١خ ِبدح ٚاعجخ فٟ وً اٌّئعغبد رؾذ سػب٠خ اٌٛصاسح اٌذ١ٕ٠خ ٚوضشح اٌّغ١ٍّٓ 

ثبٔذ١ٔٚغ١خ رغؼً ؽبعخ اٌّئعغبد االعال١ِخ ثىض١ش أ٠ؼب فٙزٖ أطجؾذ فشطخ ٚاعؼخ ٌذٜ 
اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙب أْ ٠ىْٛ ِذسعب ف١ٙب ثً وبْ ِذسعب فٟ خبسط اٌجالد ػٍٝ عج١ً اٌّضبي فٟ 

ِالص٠ب ٚثشٚٔبٞ داس اٌغالَ ٚ٘زاْ اٌجٍذاْ أوضش أٍّ٘ٙب ِغٍّْٛ ف١ىْٛ أ٠ؼب رضداد ؽبعخ 
ربعشا ٚػّبال ِٚزؼٍّب اٌّئعغبد االعال١ِخ ِٚٓ عبٔت أخش أْ ِٓ ٠زؼٍّٙب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 

 ػٍٝ عج١ً اٌّضبي عٛداْ ٠ّٚبْ ٚاٌغؼٛد اٌؼشث١خ فٟ خبسط اٌجالد اٌّزؾذصخ ثبٌؼشث١خ
  . ٚغ١ش٘ب ِٓ ثالد اٌّغ١ٍّٓ

 رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ إٌّظٛس اٌغ١بعٟ ة 
اْ رشث١زٙب ِٓ ػٛء إٌبؽ١خ اٌغبع١خ رئدٞ فشطخ ص١ّٕخ فٟ اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌزؼبًِ ِغ أؽذ 
اٌجالد اٌّزؾذصخ ثبٌؼشث١خ فٟ اٌّغبي االعزشار١غ١خ ِٓ خالي اٌٛصاسح اٌخبسع١خ ػٍٝ عج١ً 

فزىْٛ اٌفشطخ ٚاعؼخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙب . اٌّضبي فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚا٦لزظبد٠خ ٚا٦داس٠خ
ٌٚىٓ ١ٌغذ ثغ١طخ ثً الثذ ٕ٘بن رٕف١ز رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشىً فؼبي ٚع١ذ فٍزا رٍذ 

     .خش٠غ١ٓ ١١ِٕٙٓ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
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 ٟ٘ ساعؼخ اٌٝ فؾغت ثًفظؼٛثخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ساعؼخ اٌٝ طؼٛثخ ِٛاد٘ب اٌٍغ٠ٛخ . ٚصمبف١خ
ػؼف دٚافغ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌٝ دساعزٙب ِٚؾذٚد٠خ ِؼٍِٛبرُٙ ػٓ اٌؼشث١خ، ِٕٚٙغٙب اٌزؼ١ٍّٟ، 

 .  رٌهاٌِٝٚب 
ٚالغ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّؼب٘ذ اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٦عال١ِخ ٔزؾذس ػٓ خش٠ظ ِزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ةٚارا 

ُ٘ ٠شْٚ فشطخ ٔف١غخ ِٓ ٚعٛد اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد ِْٚٓ ٔبؽ١خ االلزظبدٞ أثبٔذ١ٔٚغ١ب، 
ٚاٌّئعغبد االعال١ِخ ٚأٙب ؽجؼب ِؾزبعخ اٌٝ خش٠ظ ِزؼ١ٍّٙب ٤ْ ف١ٙب رشث١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚلذ 

 . أعجشد اٌٛصاسح اٌذ١ٕ٠خ رذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ وً اٌّئعغبد رؾذ ظٍٙب
٠ٚشٜ اٌىبرت فٟ ٘زا اٌٛالغ ػذَ اٌذٚافغ ٌذٜ اٌطالة ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٙزا أؽذ أعجبة 

٠ّىٓ ػبئمخ رمذَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أسع أذ١ٔٚغ١خ فبُٔٙ ٠شْٚ أْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ طؼٛثخ 
ٚاٌؾك أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِغٍٛثخ فٟ عبػخ . ١ٌٚغذ ِغب٠ٚخ ِٚٛاوجخ ػٍٝ رمذَ اٌضِبْ اٌؾذ٠ش

اٌؼب١ٌّخ ِٓ اٌٍغبد ا٤خشٜ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٌغخ االٔغ١ٍض٠خ، ٚاٌفشٔغ١خ، ٚاٌغشِب١ٔخ ِٚب اٌٝ 
 .رٌه

ِٓ ِٕظٛس اٌذ٠ٓ اٌزٞ عجك روشٖ :ٚاٌزٍخ١ض أْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠مجً ػذح إٌّظٛساد 
 :ِٚٓ إٌّظٛس االلزظبدٞ ٚاٌغ١بعٟ

 رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ إٌّظٛس االلزظبدٞ أ 
اْ ِٓ ٠ؼشف اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٍذ٠ٗ فشطخ ٔف١غخ ٤ْ ٠ىْٛ ِذسعب فٟ أؽذ اٌّذاسط 

 ٚوزٌه أْ اٌٛصاسح اٌذ١ٕ٠خ ثبٔذ١ٔٚغ١خ أدخٍذ اٌٍغخ ثبٔذ١ٔٚغ١خ ؽى١ِٛخ وبٔذ أَ ِؾ١ٍخ
اٌؼشث١خ ِبدح ٚاعجخ فٟ وً اٌّئعغبد رؾذ سػب٠خ اٌٛصاسح اٌذ١ٕ٠خ ٚوضشح اٌّغ١ٍّٓ 

ثبٔذ١ٔٚغ١خ رغؼً ؽبعخ اٌّئعغبد االعال١ِخ ثىض١ش أ٠ؼب فٙزٖ أطجؾذ فشطخ ٚاعؼخ ٌذٜ 
اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙب أْ ٠ىْٛ ِذسعب ف١ٙب ثً وبْ ِذسعب فٟ خبسط اٌجالد ػٍٝ عج١ً اٌّضبي فٟ 

ِالص٠ب ٚثشٚٔبٞ داس اٌغالَ ٚ٘زاْ اٌجٍذاْ أوضش أٍّ٘ٙب ِغٍّْٛ ف١ىْٛ أ٠ؼب رضداد ؽبعخ 
ربعشا ٚػّبال ِٚزؼٍّب اٌّئعغبد االعال١ِخ ِٚٓ عبٔت أخش أْ ِٓ ٠زؼٍّٙب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 

 ػٍٝ عج١ً اٌّضبي عٛداْ ٠ّٚبْ ٚاٌغؼٛد اٌؼشث١خ فٟ خبسط اٌجالد اٌّزؾذصخ ثبٌؼشث١خ
  . ٚغ١ش٘ب ِٓ ثالد اٌّغ١ٍّٓ

 رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ إٌّظٛس اٌغ١بعٟ ة 
اْ رشث١زٙب ِٓ ػٛء إٌبؽ١خ اٌغبع١خ رئدٞ فشطخ ص١ّٕخ فٟ اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌزؼبًِ ِغ أؽذ 
اٌجالد اٌّزؾذصخ ثبٌؼشث١خ فٟ اٌّغبي االعزشار١غ١خ ِٓ خالي اٌٛصاسح اٌخبسع١خ ػٍٝ عج١ً 

فزىْٛ اٌفشطخ ٚاعؼخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙب . اٌّضبي فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚا٦لزظبد٠خ ٚا٦داس٠خ
ٌٚىٓ ١ٌغذ ثغ١طخ ثً الثذ ٕ٘بن رٕف١ز رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشىً فؼبي ٚع١ذ فٍزا رٍذ 

     .خش٠غ١ٓ ١١ِٕٙٓ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
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ٚلذ عؼٍذ ١٘ئخ ا٤ُِ اٌّزؾذح أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أؽذ ِٓ اٌٍغبد اٌشع١ّخ اٌّغزخذِخ ث١ٓ 
فٙزا . اٌذٚي اٌؼب١ٌّخ رؾذ سػب٠زٙب ثبٌشغُ ِٓ أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِٛلغ أدٔٝ ِٓ اٌٍغخ ا٤خشٜ

ٚفُٙ اٌٍغخ اٌؼشث١خ . ٠ذي ػٍٝ ؽّبعخ ٚرشو١ض فٟ ا٠غبد سٚػ اٌظٍؼ ث١ٓ اٌذٚي ِٚغبٚاح ث١ٕٙب
  .ِفزبػ ِٚؼ١ٓ ٌفُٙ اٌّظبدس االعال١ِخ ٠ؼٕٟ اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش

فذ٠ٓ االعالَ د٠ٓ ٠شغغ ػٍٝ ٚعٛد اٌظٍؼ ث١ٓ إٌبط ٚ٘زا ٠ضجذ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض 
 :اٌّمٛي ف١ٙب  (اٌمشآْ)

ب َػٍَٝ ا٤ُْخَشٜ فَمَبرٍُِٛا اٌَّزِٟ رَْجِغٟ  َّ ب فَبِْ ثََغْذ اِْؽَذاُ٘ َّ َٓ اْلزَزٍَُٛا فَؤَْطٍُِؾٛا ث١ََُْٕٙ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ِْ اِْ ؽَبئِفَزَب َٚ
 َٓ ْمِغِط١ ُّ ٌْ َ ٠ُِؾتُّ ا َّْ هللاَّ أَْلِغطُٛا اِ َٚ ٌَْؼْذِي  ب ثِب َّ ِ فَبِْ فَبءْد فَؤَْطٍُِؾٛا ث١ََُْٕٙ ِش هللاَّ ِْ ب  (9)َؽزَّٝ رَفَِٟء اٌَِٝ أَ َّ أَِّ

 َْ ُّٛ ُْ رُْشَؽ َ ٌََؼٍَُّى ارَّمُٛا هللاَّ َٚ  ُْ ٠ُْى َٛ َٓ أََخ حٌة فَؤَْطٍُِؾٛا ث١َْ َٛ َْ اِْخ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ  (10- 9: اٌؾغشاد ) ا
ٚفٟ ٘زٖ ا٠٢خ رٛعذ ؽبئفزبْ ٠زمبرٍْٛ ث١ُٕٙ فؤِش هللا أْ ٠ظٍؼ ث١ّٕٙب فبرا عبصٚد أؽذّ٘ب 

فؤِش هللا أْ ٠مبرٍُٛ٘ ٚ٘زا د١ًٌ ػٍٝ أْ االعالَ ٠ؤِش اٌظٍؼ وبفخ ٚال ٠ٙزُ ثؤؽذ شؼت أٚ 
 : ؽبئفخ أٚ لج١ٍخ ثً وبْ االعالَ ٠ؤِش ٚعٛد اٌظٍؼ ثىبًِ ث١ٓ إٌبط وّب لبي هللا رؼبٌٝ 

ْؾِغ١ِٕٓ ُّ ٌْ َٓ ا ِِّ ِ لَِش٠تٌة  َّْ َسْؽّخَ هللاَّ ًؼب اِ َّ ؽَ َٚ فًب  ْٛ اْدُػُٖٛ َخ َٚ الَ رُْفِغُذْٚا فِٟ ا٤َْسِع ثَْؼَذ اِْطالَِؽَٙب  َٚ 
 (56:  ا٤ػشاف)

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُِّ ُْ اِْ ُوٕزُُ  ُْ َخ١ْشٌة ٌَُّى الَ رُْفِغُذْٚا فِٟ ا٤َْسِع ثَْؼَذ اِْطالَِؽَٙب َرٌُِى َٚ( 85) 
 

فٙزاْ ا٠٢زبْ رذي ػٍٝ رشغ١غ ثٕبء ؽ١بح اٌظٍؼ ث١ٓ إٌبط فؼذَ اٌفغبد اٌّزوٛس فٟ ا٠٢خ 
ٚ٘زا اٌزٞ ٠شعٛ هللا ثىالِٗ ػٍٝ وً إٌبط أْ ٠ٕجزٛا ؽ١بح عؼ١ذح . ٠ذي ػٍٝ ا٠غبد ؽ١بح اٌظٍؼ

 .ٚثؼ١ذح ػٓ اٌفغبد
ٚاٌؾك أْ االعالَ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ثٕفغٗ طٍؾب فّٓ ٠ؼزشف أٔٗ ِغٍُ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ِظٍؾب 

ٚ٘زا اٌّؼٕٝ ثبٌٕظش ػٍٝ ِذاس اٌّؼٕٝ اٌٍفظٟ ٌٚىٓ فٟ اٌؾم١مخ أْ اٌذ٠ٓ ١ٌغذ ِؼٕب ظب٘شا ثً 
ٌٚمذ ٔشٜ وض١شا ِٓ . ِؼٕٝ ثبؽٕب ٠زششة ػٍٝ لٍٛة االٔغبْ ف١ٕجذ ِٛلفب ٚػّال طبٌؾب

. اٌّغ١ٍّٓ ال ٠زظف ػٍٝ شخظ١خ اعالِٗ ثً ٠ىْٛ ػٍّٗ وؼًّ اٌغب١ٍ٘خ لجً ِغٟء االعالَ
 170.فٍُ ؟ ٤ْ اٌذ٠ٓ ال ٠زششة ػٍٝ ثبؽٓ ٔفغٗ ثً فٟ ظب٘شٖ فمؾ

فبٌظٍؼ فٟ االعالَ ِفزبػ سئ١غٟ فٟ ارظبي ا٤ِخ ٚأِب اٌمزبي ٚإٌضاع فّظذس اٌفغبد 
فذ٠ٓ االعالَ ٌمذ ا٘زُ ثىض١ش ػٍٝ ؽفع اٌغالِخ ٚاٌظٍؼ ٚأِش . اٌزٞ ٠غؼً فغبد االعزّبػ١خ

أِزٗ ػٍٝ ؽ١بح اٌظٍؼ ٚاٌغى١ٕخ ث١ُٕٙ ٠ٕٚٙٝ ػٓ ارجبع ٜ٘ٛ إٌفظ ٚاٌش١بؽ١ٓ ٤ٔٗ ِظذس 
 : وّب لً هللا رؼب171ٌٝاٌفغبد

ٌٓة  ج١ِ ُِ ٌّٚو  ُْ َػُذ ُ ٌَُى َّٗ ِْ أِ ١ْطب ال رَزَّجُِؼٛا ُخطُٛاِد اٌشَّ َٚ ُِ َوبفَّخً  ٍْ ُٕٛا اْدُخٍُٛا فِٟ اٌغِّ َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠  (208: اٌجمشح) ٠ب أ٠َُّٙ
 

فٟ ٘زٖ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ثشىً ٚاػؼ ٠ٕٙبٔب ػٓ ارجبع اٌش١بؽ١ٓ اٌزٟ ِظبدس اٌفغبد فبرا 
ارجؼٕب٘ب فال ٠ّىٓ ا٠غبد اٌظٍؼ ثىبًِ ٤ُٔٙ ؽجؼب ال ٠زٛلفْٛ ١٠ٚؤعْٛ ػٍٝ ٚعٛاط إٌبط 

                                                           
 ٚ٘زاا اٌىزبة ِؤخٛر ِٓ اٌّىزجخ اٌشبٍِخ 168:  ص1دِشك، ط : داس اٌفىش" اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش"ٚ٘جخ ثٓ ِظطفٝ اٌضؽ١ٍٟ   170
  فٙزا اٌىزبة ِؤخٛر ِٓ اٌّىزجخ اٌشبٍِخ43، ص 2ِظش  ط : داس إٌشش" رفغ١ش اٌش١خ اٌّشاغٝ"أحمد مصطفى المراغى   171
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فّٓ ٠ؼشف اٌذ٠ٓ ٠ٚؼًّ ثٗ ثشىً وبًِ فبْ شبء هللا رؼبٌٝ ال ٠زؤصش ػٍٝ . ٠ٚؤِشْٚ ثبٌفغبد
 .ٚعٛعخ اٌش١طبْ

ٕٚ٘بن ثؼغ اٌّجبدة اٌزٟ رغؼً ٚالدح ؽ١بح اٌظٍؼ فٟ وً أغبْ فزىْٛ ؽ١برُٙ عؼ١ذح 
 :ٚطبٌؾخ ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 ٟٔٙ فؼً اٌّظبٌُ .1
فٙزا اٌّجذة سٚػ اٌظٍؼ فٟ االعالَ ٤ٔٗ ٠ٕٙٝ اٌظٍُ ٠ٚؤِش ثبٌّؼشٚف ث١ٓ إٌبط فٟ 
أٞ ِىبْ ٚصِبْ فبٌظٍُ ؽشاَ ١ٌظ ف١ٗ ِغبِؾخ ٤ٔٗ ٠فغذ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ فٍزا ٌُ ٠ؾظً 

٘ذف د٠ٓ االعالَ اٌزٞ ٠ٙزُ ػٍٝ ا٠غبد اٌظٍؼ ث١ٓ إٌبط ػٍٝ ؽذ عٛا ٚال ٠ٕظش اٌٝ 
دسعبرُٙ ٚؽجمبرُٙ االعزّبػ١خ ٚاالٔغب١ٔخ ثً ا٤وشَ ٌذٜ د٠ٓ االعالَ أرمبُ٘ ٚأػٍُّٙ فٟ 

 : وّب لبي هللا رؼبٌٝ فٟ ؽذ٠ش اٌمذعٟ . ِؼب١ٌُ د٠ُٕٙ
 ٚعؼٍزٗ ث١ٕىُ ِؾشِب فال رظبٌّٛا ٠ب ػجبدٜ وٍىُ ػبي اال ِٓ اٌظٍُ ػٍٝ ٔفغ٠ٝب ػجبدٜ أٝ ؽشِذ 

٘ذ٠زٗ فبعزٙذٚٔٝ أ٘ذوُ ٠ب ػجبدٜ وٍىُ عبئغ اال ِٓ أؽؼّزٗ فبعزطؼّٛٔٝ أؽؼّىُ ٠ب ػجبدٜ وٍىُ 
ػبس اال ِٓ وغٛرٗ فبعزىغٛٔٝ أوغىُ ٠ب ػجبدٜ أىُ رخطئْٛ ثب١ًٌٍ ٚإٌٙبس ٚأٔب أغفش اٌزٔٛة 

ع١ّؼب فبعزغفشٚٔٝ أغفش ٌىُ ٠ب ػجبدٜ أىُ ٌٓ رجٍغٛا ػشٜ فزؼشٚٔٝ ٌٚٓ رجٍغٛا ٔفؼٝ فزٕفؼٛٔٝ ٠ب 
ػجبدٜ ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚأغىُ ٚعٕىُ وبٔٛا ػٍٝ أرمٝ لٍت سعً ٚاؽذ ِٕىُ ِب صاد رٌه فٝ 

ٍِىٝ ش١ئب ٠ب ػجبدٜ ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚأغىُ ٚعٕىُ وبٔٛا ػٍٝ أفغش لٍت سعً ٚاؽذ ِب ٔمض 
رٌه ِٓ ٍِىٝ ش١ئب ٠ب ػجبدٜ ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚأغىُ ٚعٕىُ لبِٛا فٝ طؼ١ذ ٚاؽذ فغؤٌٛٔٝ 

فؤػط١ذ وً أغبْ ِغؤٌزٗ ِب ٔمض رٌه ِّب ػٕذٜ اال وّب ٠ٕمض اٌّخ١ؾ ارا أدخً اٌجؾش ٠ب ػجبدٜ 
أّب ٘ٝ أػّبٌىُ أؽظ١ٙب ٌىُ صُ أٚف١ىُ ا٠ب٘ب فّٓ ٚعذ خ١شا ف١ٍؾّذ هللا ِٚٓ ٚعذ غ١ش رٌه فال 

 172«٠ٍِٛٓ اال ٔفغٗ 
 

فبٌظٍُ ِظذس اٌجالء اٌزٞ ٠ٕجذ فغبد اٌؼبٌُ وّب ؽذس ا٢ْ ِٓ رؼز٠ت ٚرطش٠ذ 
ٚimprealisme modern ْف١زؤوذ ا٢ْ ٌذٜ وً أغبْ ٚثظفخ خبطخ اٌّغٍّْٛ أ 

فبٌظٍُ . ٠غز١مظٛا ِٓ ُِٔٛٙ ٚإٌٙٛع ِٓ ِمؼذُ٘ ِٓ أعً أٙبع ؽ١بح اٌظٍؼ ث١ٓ إٌبط
 .    أٚي أعبط ٠غؼً أؾطبؽ ا٤ِخ ٚفغبد٘ب

 ِغبٚاح اٌطجمخ ِٓ ِٕظٛس االعالَ .2
. ٚلذ أوذ االعالَ ػٍٝ رغبٚٞ اٌطجمخ ث١ٓ االٔغبْ ٚال فشق ث١ٓ ؽبئفخ ٚؽبئفخ أخشٜ

ٚاٌؾك أْ االٔغبْ ِٓ ٔفظ ٚاؽذح فال ٠ز١ّض ث١ُٕٙ اال رمٛاُ٘ ٌمذ ػشف االعالَ ػٍٝ أْ 
 : االٔغبْ ػٍٝ ؽذ عٛاء ث١ُٕٙ ٚ٘زا صبثذ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

َِٔغبًء  َٚ ب ِسَعبال َوض١ًِشا  َّ ُْٕٙ ِِ ثَشَّ  َٚ َعَٙب  ْٚ َْٕٙب َص ِِ َخٍََك  َٚ اِؽَذٍح  َٚ ْٓ َْٔفٍظ  ِِ  ُْ ُُ اٌَِّزٞ َخٍَمَُى َب إٌَّبُط ارَّمُٛا َسثَُّى ٠َب أ٠َُّٙ
 (5:إٌغبء)
 

                                                           
، ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ 16، ص 8ث١شٚد، ط : داس اٌغ١ً" طؾ١ؼ ِغٍُ" أثٛ اٌؾغ١ٓ ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط  172
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فّٓ ٠ؼشف اٌذ٠ٓ ٠ٚؼًّ ثٗ ثشىً وبًِ فبْ شبء هللا رؼبٌٝ ال ٠زؤصش ػٍٝ . ٠ٚؤِشْٚ ثبٌفغبد
 .ٚعٛعخ اٌش١طبْ

ٕٚ٘بن ثؼغ اٌّجبدة اٌزٟ رغؼً ٚالدح ؽ١بح اٌظٍؼ فٟ وً أغبْ فزىْٛ ؽ١برُٙ عؼ١ذح 
 :ٚطبٌؾخ ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 ٟٔٙ فؼً اٌّظبٌُ .1
فٙزا اٌّجذة سٚػ اٌظٍؼ فٟ االعالَ ٤ٔٗ ٠ٕٙٝ اٌظٍُ ٠ٚؤِش ثبٌّؼشٚف ث١ٓ إٌبط فٟ 
أٞ ِىبْ ٚصِبْ فبٌظٍُ ؽشاَ ١ٌظ ف١ٗ ِغبِؾخ ٤ٔٗ ٠فغذ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ فٍزا ٌُ ٠ؾظً 

٘ذف د٠ٓ االعالَ اٌزٞ ٠ٙزُ ػٍٝ ا٠غبد اٌظٍؼ ث١ٓ إٌبط ػٍٝ ؽذ عٛا ٚال ٠ٕظش اٌٝ 
دسعبرُٙ ٚؽجمبرُٙ االعزّبػ١خ ٚاالٔغب١ٔخ ثً ا٤وشَ ٌذٜ د٠ٓ االعالَ أرمبُ٘ ٚأػٍُّٙ فٟ 

 : وّب لبي هللا رؼبٌٝ فٟ ؽذ٠ش اٌمذعٟ . ِؼب١ٌُ د٠ُٕٙ
 ٚعؼٍزٗ ث١ٕىُ ِؾشِب فال رظبٌّٛا ٠ب ػجبدٜ وٍىُ ػبي اال ِٓ اٌظٍُ ػٍٝ ٔفغ٠ٝب ػجبدٜ أٝ ؽشِذ 

٘ذ٠زٗ فبعزٙذٚٔٝ أ٘ذوُ ٠ب ػجبدٜ وٍىُ عبئغ اال ِٓ أؽؼّزٗ فبعزطؼّٛٔٝ أؽؼّىُ ٠ب ػجبدٜ وٍىُ 
ػبس اال ِٓ وغٛرٗ فبعزىغٛٔٝ أوغىُ ٠ب ػجبدٜ أىُ رخطئْٛ ثب١ًٌٍ ٚإٌٙبس ٚأٔب أغفش اٌزٔٛة 

ع١ّؼب فبعزغفشٚٔٝ أغفش ٌىُ ٠ب ػجبدٜ أىُ ٌٓ رجٍغٛا ػشٜ فزؼشٚٔٝ ٌٚٓ رجٍغٛا ٔفؼٝ فزٕفؼٛٔٝ ٠ب 
ػجبدٜ ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚأغىُ ٚعٕىُ وبٔٛا ػٍٝ أرمٝ لٍت سعً ٚاؽذ ِٕىُ ِب صاد رٌه فٝ 

ٍِىٝ ش١ئب ٠ب ػجبدٜ ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚأغىُ ٚعٕىُ وبٔٛا ػٍٝ أفغش لٍت سعً ٚاؽذ ِب ٔمض 
رٌه ِٓ ٍِىٝ ش١ئب ٠ب ػجبدٜ ٌٛ أْ أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚأغىُ ٚعٕىُ لبِٛا فٝ طؼ١ذ ٚاؽذ فغؤٌٛٔٝ 

فؤػط١ذ وً أغبْ ِغؤٌزٗ ِب ٔمض رٌه ِّب ػٕذٜ اال وّب ٠ٕمض اٌّخ١ؾ ارا أدخً اٌجؾش ٠ب ػجبدٜ 
أّب ٘ٝ أػّبٌىُ أؽظ١ٙب ٌىُ صُ أٚف١ىُ ا٠ب٘ب فّٓ ٚعذ خ١شا ف١ٍؾّذ هللا ِٚٓ ٚعذ غ١ش رٌه فال 

 172«٠ٍِٛٓ اال ٔفغٗ 
 

فبٌظٍُ ِظذس اٌجالء اٌزٞ ٠ٕجذ فغبد اٌؼبٌُ وّب ؽذس ا٢ْ ِٓ رؼز٠ت ٚرطش٠ذ 
ٚimprealisme modern ْف١زؤوذ ا٢ْ ٌذٜ وً أغبْ ٚثظفخ خبطخ اٌّغٍّْٛ أ 

فبٌظٍُ . ٠غز١مظٛا ِٓ ُِٔٛٙ ٚإٌٙٛع ِٓ ِمؼذُ٘ ِٓ أعً أٙبع ؽ١بح اٌظٍؼ ث١ٓ إٌبط
 .    أٚي أعبط ٠غؼً أؾطبؽ ا٤ِخ ٚفغبد٘ب

 ِغبٚاح اٌطجمخ ِٓ ِٕظٛس االعالَ .2
. ٚلذ أوذ االعالَ ػٍٝ رغبٚٞ اٌطجمخ ث١ٓ االٔغبْ ٚال فشق ث١ٓ ؽبئفخ ٚؽبئفخ أخشٜ

ٚاٌؾك أْ االٔغبْ ِٓ ٔفظ ٚاؽذح فال ٠ز١ّض ث١ُٕٙ اال رمٛاُ٘ ٌمذ ػشف االعالَ ػٍٝ أْ 
 : االٔغبْ ػٍٝ ؽذ عٛاء ث١ُٕٙ ٚ٘زا صبثذ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

َِٔغبًء  َٚ ب ِسَعبال َوض١ًِشا  َّ ُْٕٙ ِِ ثَشَّ  َٚ َعَٙب  ْٚ َْٕٙب َص ِِ َخٍََك  َٚ اِؽَذٍح  َٚ ْٓ َْٔفٍظ  ِِ  ُْ ُُ اٌَِّزٞ َخٍَمَُى َب إٌَّبُط ارَّمُٛا َسثَُّى ٠َب أ٠َُّٙ
 (5:إٌغبء)
 

                                                           
، ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ 16، ص 8ث١شٚد، ط : داس اٌغ١ً" طؾ١ؼ ِغٍُ" أثٛ اٌؾغ١ٓ ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط  172
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دوشد ا٠٢خ اٌغبثمخ ثؤْ االٔغبْ ِٓ ٔفظ ٚاؽذح ٚال فشق ث١ٕٙب ٚال ٠ز١ّض أؽذُ٘ 
ثب٢خش ال فؼً ِٓ ا٤غ١ٕبء ػٍٝ اٌفمشاء ثً وبْ اٌزفش٠ك فٟ االعالَ ػٍُّٙ ٠ؼٕٟ أوضش 

 173.رمٛاُ٘
 البِخ اٌؼذاٌخ .3

ٚأوذ االعالَ ثىض١ش ػٍٝ أْ اٌؼذاٌخ الثذ أْ رمبَ ػٍٝ شىً شبًِ ث١ٓ وً االٔغبْ ِٓ 
أعً ػذَ اٌزفش٠ك ث١ُٕٙ فٍزا رؾممذ اٌّغبٚاح ٚال ؽشِبْ ٤ؽذ ُِٕٙ ف١زؾمك ػذَ اٌمزبي 

 : وّب لبي هللا رؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض174.ٚإٌضاع ٚاٌخظِٛخ ث١ُٕٙ
 ٌؼٍىُ ٠ؼظىُ ٚاٌجغٟ ٚإٌّىش اٌفؾشبء ػٓ ٠ٕٚٙٝ اٌمشثٝ رٞ ٚا٠زبء ٚا٦ؽغبْ ثبٌؼذي ٠ؤِش هللا اْ

 (90: إٌؾً )رزوشْٚ
 ٠ٚض٠ٕٗ ٠غٍّٗ ِب ثبعزؼّبي ٚاٌّشٚءح اٌذ٠ٓ فٟ اٌظالػ ٟ٘ اٌؼذاٌخ أْ اٌفمٙبء روشٚ
 ثبٌشٟء ٔفغٟ ٤عزغُ أٟ : ٠مٛي ػٕٗ هللا سػٟ اٌذسداء أثٛ ٚوبْ ٠ٚش١ٕٗ ٠ذٔغٗ ِب ٚرغٕت

 ٌزّبَ ا٤طً فٟ ٚاٌشٙٛاد اٌٍزاد خٍك أّب عجؾبٔٗ ٚهللا اٌؾك ػٍٝ ثٗ ٤عزؼ١ٓ اٌجبؽً ِٓ
 ٚؽشَ ٠ؼشُ٘ ِب ثٗ ١ٌذفؼٛا اٌغؼت خٍك وّب ٠ٕفؼُٙ ِب ٠غزٍجْٛ ثزٌه فبُٔٙ اٌخٍك ِظٍؾخ

 ػٍٝ اٌغ١ًّ ثبٌّجبػ اعزؼبْ ِٓ فؤِب ػ١ٍٙب الزظش ِٓ ٚرَ رٕبٌٚٗ ٠ؼش ِب اٌشٙٛاد ِٓ
  175.اٌظبٌؾخ ا٤ػّبي ِٓ فٙزا اٌؾك

 أؽذوُ ثؼغ فٟ : لبي عٍُ ٚ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ أْ اٌظؾ١ؼ اٌؾذ٠ش فٟ عبء ٌٚٙزا
 أِب ؽشاَ فٟ ٚػؼٙب ٌٛ أسأ٠زُ : لبي ؟ أعش ٌٗ ٠ٚىْٛ شٙٛرٗ أؽذٔب أ٠ؤرٟ : لبٌٛا طذلخ
  .ثبٌؾالي رؾزغجْٛ ٚال ثبٌؾشاَ رؾزغجْٛ فٍُ ثٍٝ : لبٌٛا ؟ ٚصس ػ١ٍٗ ٠ىْٛ

 ٚ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ أْ ػٕٗ هللا سػٟ ٚلبص أثٟ ثٓ عؼذ ػٓ اٌظؾ١ؾ١ٓ ٚفٟ
 اٌٍمّخ ؽزٝ ٚسفؼخ دسعخ ثٙب ددااصد اال هللا ٚعٗ ثٙب رجزغٟ ٔفمخ رٕفك ٌٓ أه : ٌٗ لبي عٍُ

 ػبِخ ػٍٝ أرذ ١ٔخ ٌٗ وبٔذ ارا فبٌّئِٓ وض١شح ٘زا فٟ ا٢صبس 176.اِشأره فُ فٟ رؼؼٙب
 ٠ؼبلت - ١ٔٚزٗ لٍجٗ ٌفغبد ٚإٌّبفك ١ٔٚزٗ لٍجٗ ٌظبٌؼ أػّبٌٗ طبٌؼ فٟ اٌّجبؽبد ٚوبْ أفؼبٌٗ
 أال : لبي عٍُ ٚ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ أْ اٌظؾ١ؼ فٟ فبْ س٠بء اٌؼجبداد ِٓ ٠ظٙشٖ ِب ػٍٝ

 أال اٌغغذ عبئش ٌٙب فغذ فغذد ٚارا اٌغغذ عبئش ٌٙب طٍؼ طٍؾذ ارا ِؼغخ اٌغغذ فٟ اْ
 177.اٌمٍت ٟٚ٘

فٍزا ٠شٜ اٌىبرت أْ اٌؼذاٌخ ػ١ٍّخ فٟ ا٠غبد ؽ١بح عؼ١ذح ِغزم١ّخ ١ٌظ ف١ٙب رفش٠ك ٚال 
ٚااللبِخ ٌٍؼذاٌخ ال ٠ٕظش اٌٝ اٌطجمبد ٚإٌغت ثً ٠ٕظش اٌٝ . ر١١ّض ث١ٓ وً االٔغبْ

 . اٌّظٍؾخ
 رؾم١ك اٌؾش٠خ .4

                                                           
 ِظطش اٌّىزجخ اٌشبٍِخ. 482، ص 2، ط "سٚػ اٌّؼبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ" شٙبة اٌذ٠ٓ ِؾّٛد ثٓ ػجذ هللا ا٤ٌٛعٟ  173
ِظذس اٌّىزجخ . 345، ص 2، ط ٌجٕبْ– داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚ إٌشش ٚ اٌزٛص٠غ ث١شٚد " أػٛاء اٌج١بْ فٟ ا٠ؼبػ اٌمشآْ ثبٌمشآْ "ِؾّذ ا١ِ٤ٓ ثٓ ِؾّذ  174

 اٌشبٍِخ
 159داس اٌّؼشفخ، ص " اٌغ١بعخ اٌششػ١خ فٟ اطالػ اٌشاػٟ ٚاٌشػ١خ "أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ  175
 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ. 263، ص  ث١شٚد: داس اٌجشبئش ا٦عال١ِخ ، "ا٤دة اٌّفشد "ِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً  176
  264، ص 5، ط  ِىخ اٌّىشِخ:ِىزجخ داس اٌجبص، "عٕٓ اٌج١ٙمٟ اٌىجشٜ " اٌٍج١ٙمٟ أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ  177
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ٚارا . ٚلذ سفغ االعالَ ٔز١غخ اٌؾش٠خ ِٓ رطج١ك ػزك اٌشلجخ ؽزٝ ٠شفغ دسعخ إٌغبء
ٔشٜ فٟ اٌزبس٠خ اٌمذ٠ُ أْ ؽ١بح إٌغبء فٟ ِؼ١ك ٚأّب ٟ٘ خبدِخ ٌٍشعبي ِٚجبػخ ث١ُٕٙ 

 . ٚأٙب ِضً اٌجؼبئغ اٌّج١ؼخ فٟ اٌغٛق
ثً ؽش . فٍّب عبء االعالَ ِغؼ ٚاؽذا ثؼذ ٚاؽذ ِٓ اٌجغٟ ٚاٌزؼذ٠بد ٚؽ١بح اٌغبثخ

فبالعالَ ال ٠ىشٖ ػٍٝ االٔغبْ أْ . ٚأِش االعالَ ثبٌؾ١بح اٌؾش٠خ فٟ وً أغبْ ٚاخز١بس اٌذ٠ٓ
٠ذخٍٛا فٟ اٌغٍُ وبفخ ثً ٠ؼطٟ اٌؾش٠خ ٌىً أغبْ أْ ٠خزبس ِٓ اٌذ٠بٔبد ٚوبٔذ ٌىً أغبْ 

وّب . 178ؽمٛق ٚٚاعجبد فال ٠غٛص ٌىً أؽذ أْ ٠ٛعٛط ػٍٝ ؽ١بح ا٢خش٠ٓ ٚوزٌه اٌؼىظ
 : لبي هللا رؼبٌٝ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

ِح  َٚ ٌُْؼْش َغَه ثِب ّْ ِ فَمَِذ اْعزَ ْٓ ثِبَّللَّ ِِ ٠ُْئ َٚ ْٓ ٠َْىفُْش ثِبٌطَّبُغِٛد  َّ ِّٟ فَ ٌَْغ َٓ ا ِِ ْشُذ  َٓ اٌشُّ ِٓ لَْذ رَج١ََّ ٠ ال اِْوشاَٖ فِٟ اٌذِّ
١غٌة َػ١ٍُِ ِّ ُ َع هللاَّ َٚ ََ ٌَٙب  ْٔفِظب ْصمٝ ال ا ُٛ ٌْ  (256: اٌجمشح)  ا

فبالعالَ ػٍٝ شىً ؽشٞ ٠ؼطٟ ػٍٝ أِزٗ االخز١بس فٟ اٌذ٠بٔبد فال اوشاٖ فٟ اخز١بس 
ِب ٠شبءْٚ ٚأٗ أػطٝ اٌزؾش٠ش فٟ وً أغبْ ػٓ االخز١بس ػّب وبْ ِؾجب ٚال ٠ؼ١ٓ ػٍٝ 

  .أؽذ ِٓ ا٤ِٛس ثبالخز١بس
 ٚاٌذػٛح ػٍٝ عى١ٕخ اٌؾ١بح ٚاٌزؼبْٚ ف١ٙب .5

ٚدػب االعالَ ػٍٝ رؾم١ك اٌؾ١بح اٌغى١ٕخ ٚرؾم١ك اٌزؼبْٚ ث١ٓ وً أغبْ ٌٚٛ وبٔٛا 
ِٓ ِخزٍف اٌّغزٜٛ فٟ ا٤ِٛاي ٚاٌذسعخ االعزّبػ١خ ٚال ٠غٛص أْ ٠ؼش ػٍٝ ا٢خش٠ٓ 

ٌٚٛ وبٔٛا ِٓ اٌىفبس فىبْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لذ اؽزشَ ر١ِب ثً ٚػذ إٌجٟ أْ ٠طجك 
ٚلبي إٌجٟ طٍٝ . اٌزؾى١ُ ٌّٓ خبٌف اٌذعزٛس اٌضبثذ ٠ٚئرٞ ر١ِب وّب ؽجك إٌجٟ فٟ اٌّذ٠ٕخ

 179"اٌم١بِخ ٠َٛ خظّزٗ خظّٗ وٕذ ِٚٓ خظّٗ فؤٔب ر١ًِّب آرٜ ِٓ"هللا ػ١ٍٗ 
ٚلذ أوذ االعالَ ػٍٝ اٌزؼبْٚ فٟ رؾم١ك اٌجش ث١ٓ وً أغبْ ٚال ٠شٜ ِٓ أ٠ٓ ِىبُٔٙ 

 :ٚلذ عضَ هللا فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض. ٚعٕغُٙ ٚثالدُ٘ وٍّب ٔفز ثبٌخ١ش ف١غضٜ ثبٌخ١ش أ٠ؼب
ُٔٛاْ  َٚ رََؼب ٌْجشِّ  َػٍَٝ َٚ ٜ ا َٛ اٌزَّْم الَ  َٚ ُٔٛاْ  َٚ َٚ ُِ  َػٍَٝ رََؼب ِْ  ا٦ِْص ا َٚ ٌُْؼْذ ا ارَّمُٛاْ  َٚ َٚ  َ َّْ  هللاَّ َ  اِ  َشِذ٠ذُ  هللاَّ

ٌِْؼمَبة  (2: اٌّبئذح ) ا
 ٚرطج١ك اٌّغبِؾخ .6

ٚؽش االعالَ ػٍٝ رطج١ك اٌّغبِؾخ ث١ٓ أً٘ اٌذ٠بٔبد ٚث١ٓ وً االخزالفبد ِٓ أعً 
رؾم١ك ؽ١بح اٌظٍؼ ث١ٓ وً أغبْ ٚإٌٟٙ ػٓ االٔزضاػبد اٌّخغشح ٌىً أؽشاف اٌّؼ١ٕخ وّب 

 :لبي هللا رؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ
ال َٚ ِٞٛ ٌَْؾَغَٕخُ  رَْغزَ ال ا ١ِّئَخُ  َٚ َٟ  ثِبٌَّزِٟ اْدفَغْ  اٌغَّ ِ٘  ُٓ ث١ََُْٕٗ  ث١ََْٕهَ  اٌَِّزٞ فَبَِرا أَْؽَغ حٌة  َٚ َٚ ُ  َػَذا  َوؤََّٔٗ
ٌّٟو  ٌِ ٌُة  َٚ ١ ِّ  (35-34: فظٍذ) َؽ

 

                                                           
  ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ 148، ص 1، ط  دِشك:داس اٌفىش ، "اٌزفغ١ش اٌٛع١ؾ ٌٍضؽ١ٍٟ "ٚ٘جخ ثٓ ِظطفٝ اٌضؽ١ٍٟ  178
 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ. ثال ِطجؼخ ٚاٌجالد" عّغ اٌغٛاِغ "عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ  179
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ٚارا . ٚلذ سفغ االعالَ ٔز١غخ اٌؾش٠خ ِٓ رطج١ك ػزك اٌشلجخ ؽزٝ ٠شفغ دسعخ إٌغبء
ٔشٜ فٟ اٌزبس٠خ اٌمذ٠ُ أْ ؽ١بح إٌغبء فٟ ِؼ١ك ٚأّب ٟ٘ خبدِخ ٌٍشعبي ِٚجبػخ ث١ُٕٙ 

 . ٚأٙب ِضً اٌجؼبئغ اٌّج١ؼخ فٟ اٌغٛق
ثً ؽش . فٍّب عبء االعالَ ِغؼ ٚاؽذا ثؼذ ٚاؽذ ِٓ اٌجغٟ ٚاٌزؼذ٠بد ٚؽ١بح اٌغبثخ

فبالعالَ ال ٠ىشٖ ػٍٝ االٔغبْ أْ . ٚأِش االعالَ ثبٌؾ١بح اٌؾش٠خ فٟ وً أغبْ ٚاخز١بس اٌذ٠ٓ
٠ذخٍٛا فٟ اٌغٍُ وبفخ ثً ٠ؼطٟ اٌؾش٠خ ٌىً أغبْ أْ ٠خزبس ِٓ اٌذ٠بٔبد ٚوبٔذ ٌىً أغبْ 

وّب . 178ؽمٛق ٚٚاعجبد فال ٠غٛص ٌىً أؽذ أْ ٠ٛعٛط ػٍٝ ؽ١بح ا٢خش٠ٓ ٚوزٌه اٌؼىظ
 : لبي هللا رؼبٌٝ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

ِح  َٚ ٌُْؼْش َغَه ثِب ّْ ِ فَمَِذ اْعزَ ْٓ ثِبَّللَّ ِِ ٠ُْئ َٚ ْٓ ٠َْىفُْش ثِبٌطَّبُغِٛد  َّ ِّٟ فَ ٌَْغ َٓ ا ِِ ْشُذ  َٓ اٌشُّ ِٓ لَْذ رَج١ََّ ٠ ال اِْوشاَٖ فِٟ اٌذِّ
١غٌة َػ١ٍُِ ِّ ُ َع هللاَّ َٚ ََ ٌَٙب  ْٔفِظب ْصمٝ ال ا ُٛ ٌْ  (256: اٌجمشح)  ا

فبالعالَ ػٍٝ شىً ؽشٞ ٠ؼطٟ ػٍٝ أِزٗ االخز١بس فٟ اٌذ٠بٔبد فال اوشاٖ فٟ اخز١بس 
ِب ٠شبءْٚ ٚأٗ أػطٝ اٌزؾش٠ش فٟ وً أغبْ ػٓ االخز١بس ػّب وبْ ِؾجب ٚال ٠ؼ١ٓ ػٍٝ 

  .أؽذ ِٓ ا٤ِٛس ثبالخز١بس
 ٚاٌذػٛح ػٍٝ عى١ٕخ اٌؾ١بح ٚاٌزؼبْٚ ف١ٙب .5

ٚدػب االعالَ ػٍٝ رؾم١ك اٌؾ١بح اٌغى١ٕخ ٚرؾم١ك اٌزؼبْٚ ث١ٓ وً أغبْ ٌٚٛ وبٔٛا 
ِٓ ِخزٍف اٌّغزٜٛ فٟ ا٤ِٛاي ٚاٌذسعخ االعزّبػ١خ ٚال ٠غٛص أْ ٠ؼش ػٍٝ ا٢خش٠ٓ 

ٌٚٛ وبٔٛا ِٓ اٌىفبس فىبْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لذ اؽزشَ ر١ِب ثً ٚػذ إٌجٟ أْ ٠طجك 
ٚلبي إٌجٟ طٍٝ . اٌزؾى١ُ ٌّٓ خبٌف اٌذعزٛس اٌضبثذ ٠ٚئرٞ ر١ِب وّب ؽجك إٌجٟ فٟ اٌّذ٠ٕخ

 179"اٌم١بِخ ٠َٛ خظّزٗ خظّٗ وٕذ ِٚٓ خظّٗ فؤٔب ر١ًِّب آرٜ ِٓ"هللا ػ١ٍٗ 
ٚلذ أوذ االعالَ ػٍٝ اٌزؼبْٚ فٟ رؾم١ك اٌجش ث١ٓ وً أغبْ ٚال ٠شٜ ِٓ أ٠ٓ ِىبُٔٙ 

 :ٚلذ عضَ هللا فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض. ٚعٕغُٙ ٚثالدُ٘ وٍّب ٔفز ثبٌخ١ش ف١غضٜ ثبٌخ١ش أ٠ؼب
ُٔٛاْ  َٚ رََؼب ٌْجشِّ  َػٍَٝ َٚ ٜ ا َٛ اٌزَّْم الَ  َٚ ُٔٛاْ  َٚ َٚ ُِ  َػٍَٝ رََؼب ِْ  ا٦ِْص ا َٚ ٌُْؼْذ ا ارَّمُٛاْ  َٚ َٚ  َ َّْ  هللاَّ َ  اِ  َشِذ٠ذُ  هللاَّ

ٌِْؼمَبة  (2: اٌّبئذح ) ا
 ٚرطج١ك اٌّغبِؾخ .6

ٚؽش االعالَ ػٍٝ رطج١ك اٌّغبِؾخ ث١ٓ أً٘ اٌذ٠بٔبد ٚث١ٓ وً االخزالفبد ِٓ أعً 
رؾم١ك ؽ١بح اٌظٍؼ ث١ٓ وً أغبْ ٚإٌٟٙ ػٓ االٔزضاػبد اٌّخغشح ٌىً أؽشاف اٌّؼ١ٕخ وّب 

 :لبي هللا رؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ
ال َٚ ِٞٛ ٌَْؾَغَٕخُ  رَْغزَ ال ا ١ِّئَخُ  َٚ َٟ  ثِبٌَّزِٟ اْدفَغْ  اٌغَّ ِ٘  ُٓ ث١ََُْٕٗ  ث١ََْٕهَ  اٌَِّزٞ فَبَِرا أَْؽَغ حٌة  َٚ َٚ ُ  َػَذا  َوؤََّٔٗ
ٌّٟو  ٌِ ٌُة  َٚ ١ ِّ  (35-34: فظٍذ) َؽ
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 180.ا٦عبءحػٕذ  ٚاٌؼفٛ اٌغًٙ،ػٕذ  ٚاٌؾٍُ اٌغؼت،ػٕذ  اٌظجش٠ؼٕٟ ٠شعٛ االعالَ 
ٚ٘زا د١ًٌ ػٍٝ أْ االعالَ أِش ػٍٝ دفغ اٌغ١ئبد ثبٌؾغٕبد ٚ٘زا الثذ ثطش٠ك ؽغٓ ٚ٘زا 

٠ذي ػٍٝ أْ االعالَ ِبصاي ٠ٙزُ ثبالخالق ١ٌٚظ ػٍٝ شىً ِجبشش ٠ذفغ ٠ٚشد ثبٌغؼت 
  181.ٚاٌشغبػخ ثً ٕ٘بن ثطش٠ك ٌط١ف ؽ١ٓ ٚعذ إٌّىشاد ٚاٌّخبٌفبد

 رشل١خ اٌظذالخ االعزّبػ١خ .7
ٚلذ أوذ االعالَ ػٍٝ غشط اٌظذالخ االعزّبػ١خ فٟ وً اٌفشد ِٓ أعً ا٠غبد اٌؾ١بح 
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 ػ١ٍٗ هللّا  طٍّٝ ٚإٌجٟ هللّا، طفبد ِٓ ٚ٘زا ػُٕٙ، ا٢فبد ٚدفغ ا١ٌُٙ، اٌخ١شاد ا٠ظبي

 .(هللّا  ثؤخالق رخٍمٛا): ٠مٛي ٚعٍُ ٚآٌٗ
 ػ١ٍٗ هللّا  طٍّٝ لبي ِب ػٍٝ ؽجُٙ ٠غزذػٟ ػ١ٍُٙ ا٦ٔفبق ٤ْ ٥ٌغ١ٕبء اٌفمشاء ِؾجخ رٛف١ش .5

 عجٍذ): ٚطؾؾٗ ِغؼٛد اثٓ ػٓ اٌج١ٙمٟ ٔؼ١ُ ٚأثٛ ػذٞ اثٓ سٚاٖ ف١ّب ٚعٍُ ٚآٌٗ
 ثبٌخ١ش، ٌٗ دػٛا أؽجٖٛ ٚارا( ا١ٌٙب أعبء ِٓ ٚثغغ ا١ٌٙب، أؽغٓ ِٓ ؽت ػٍٝ اٌمٍٛة
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 ٚأثٛ اٌطجشأٟ سٚاٖ ف١ّبإٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  لبيٚ (17/ 13 اٌشػذ) ا٤َْْسعِ  فِٟ
 ".ثبٌضوبح أِٛاٌىُ ؽّظٕٛا ":ػؼ١ف ٚ٘ٛ ِغؼٛد، اثٓ ػٓ ٚاٌخطبثٟ ٔؼ١ُ

 ػٓ االعزغٕبء ٚ٘ٛ أػٍٝ ِمبَ اٌٝ ثبٌشٟء االعزغٕبء دسعخ ِٓ ا٦ٔغبْ رٕمً اٌضوبح .6
 .اٌؾك طفخ ٚاٌضبٟٔ اٌخٍك، طفخ ٚا٤ٚي اٌشٟء،

 اٌذ١ٔب، فٟ اٌذائُ اٌّذػ ٠ٛعت اٌؼبِخ ٚاٌّظبٌؼ ٚاٌخ١ش اٌجش ٚعٖٛ فٟ اٌّبي ِٓ ا٦ٔفبق .7
 وبْ أْ ثؼذ اٌم١بِخ، ٚاٌٝ اٌمجش اٌٝ اٌّبي ٌٕمً عججب رٌه ف١ىْٛ ا٢خشح، فٟ اٌذائُ ٚاٌضٛاة
 .ٚسائؼ غبد اٌّبي ٤ْ ٌٍضٚاي ِؼشػب

 اٌجزي فىبْ اٌّز١ِِٛٓ، ثبٌجخالء رشجٗ ٚاِغبوٗ ٚا٤ٔج١بء، ثبٌّالئىخ رشجّٗ اٌّبي ثزي اْ .8
 .أٌٚٝ

 ثؤخالق اٌزخٍك اٌٝ ٠ئدٞ ٚا٦ٔفبق رؼبٌٝ، اٌؾك طفبد ِٓ ٚاٌشؽّخ اٌخ١ش افبػخ اْ .9
 .هللّا 

 اٌشٚؽب١ٔخ، اٌغؼبدح ٠ؾمك ا٠٦ّبْ أْ وّب االعزّبػ١خ، اٌغؼبدح ٠ؾمك اٌّبي ِٓ ا٦ٔفبق .10
 .اٌجذ١ٔخ اٌغؼبدح رؾمك ٚاٌظالح

 ِشػبح ؽٍت اٌٝ طشفٙب: إٌؼّخ ٚشىش ٚاعت، إٌّؼُ ٚشىش إٌؼّخ، شىش: اٌضوبح .11
 .إٌّؼُ

 ٚاٌؾغذ اٌؾمذ ٚصٚاي اٌّغ١ٍّٓ، ث١ٓ ثبٌّٛدح ا٤ٌفخ ؽظٛي ٠ٛعت اٌضوبح ا٠غبة اْ .12
 .ػُٕٙ

   :٠ؤرٟ ِب فٟٙ ٣ٌخز، اٌضوبح فٛائذ ٚأِب
دفغ اٌؾبعخ ٚعذ اٌخٍّخ، ٚرٌه ِمظذ ساعؼ ػٍٝ ِشاػبح عبٔت اٌّبٌه اٌزٞ اوزغت اٌّبي  .1

ٚرؼٍك لٍجٗ ثٗ، ٌىٕٗ فؼً ػٕذٖ فبئغ صائذ ػٍٝ لذس ؽبعزٗ، فؤثم١ٕب ٌٗ اٌىض١ش، ٚأخزٔب 
 .ِٕٗ ا١ٌغ١ش

ػذَ رؼط١ً اٌّبي اٌفبػً ػٓ اٌؾبعبد ا٤ط١ٍخ، ٚلذ خٍك هللّا رؼبٌٝ اٌّبي ٚع١ٍخ ٌزٛف١ش  .2
 .اٌؾٛائظ، ال ٌالوزٕبص ٚاالدخبس ٚا٦ِغبن

اٌّبي ِبي هللّا، ٚا٤غ١ٕبء خّضاْ هللّا، ٚاٌفمشاء ػ١بي هللّا، ٚال ثذ ِٓ رؼبِٓ اٌفش٠م١ٓ  .3
ٚرؼبؽفُٙ ٚرؼبُٚٔٙ، ٚرٕف١ز أِش هللّا اٌّبٌه اٌؾم١مٟ ٌٍىْٛ ثب٦ٔفبق ػٍٝ اٌّؾزبع١ٓ ِٓ 

 .ػجبدٖ، ٚا٦ٔفبق ػٍٝ ػ١بي هللّا رؼبٌٝ
اٌؾىّخ ٚاٌشؽّخ رمزؼ١بْ طشف اٌغٕٟ ثؼغ ِبٌٗ غ١ش اٌّؾزبط ا١ٌٗ اٌٝ اٌفم١ش اٌؼبعض  .4

ػٓ اٌىغت ثبٌى١ٍخ اٌزٞ ٘ٛ أؽٛط ا١ٌٗ، ٚ٘زا ٠ؾمك ِؼٕٝ اٌزىبفً االعزّبػٟ فٟ 
 .ا٦عالَ

اٌضوبح عجشاْ ٌٍٕمض اٌؾبدس ػٕذ اٌفم١ش، ٠ٚغزط١غ اٌّبٌه عجش إٌمظبْ اٌزٞ ؽذس  .5
 .ثغجت اٌضوبح، ػٓ ؽش٠ك االرغبس ف١ٗ

اٌؾذ ِٓ اسرىبة اٌغشائُ ٚاٌٍؾبق ثب٤ػذاء، فٍٛ ٌُ ٠ٕفك ا٤غ١ٕبء ػٍٝ ِّٙبد اٌفمشاء،  .6
 .٤لذَ ٘ئالء ػٍٝ ا٤فؼبي إٌّىشح وبٌغشلخ ٚغ١ش٘ب، أٚ ػٍٝ االٌزؾبق ثؤػذاء اٌّغ١ٍّٓ
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لذ لبي ٚأداء اٌضوبح ٠غبػذ ع١ّغ اٌّىٍف١ٓ ػٍٝ االرظبف ثظفخ اٌظجش ٚاٌشىش ِؼب،  .7
ٔظف : ا٠٦ّبْ ٔظفبْ): ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌّغالَ ف١ّب سٚاٖ اٌج١ٙمٟ ػٓ أٔظ، ٚ٘ٛ ػؼ١ف

فبرا أدٜ اٌغٕٟ اٌضوبح شىش إٌؼّخ، ٚطجش ػٍٝ ٔمظبْ عضء ِٓ ( طجش، ٚٔظف شىش
 .اٌّبي، ٚارا أػطٟ اٌفم١ش اٌضوبح، طبس شبوشا ثؼذ أْ وبْ طبثشا

أخز اٌضوبح ف١ٗ ِغبػذح اٌفم١ش اٌغٕٟ ثزخ١ٍظٗ فٟ اٌذ١ٔب ِٓ اٌزَ ٚاٌؼبس، ٚفٟ ا٢خشح ِٓ  .8
 183.ػزاة إٌبس، ف١ىْٛ اٌفم١ش وبٌّٕؼُ ػٍٝ اٌغٕٝ ثزخ١ٍظٗ ِٓ إٌبس

فٙزٖ اٌفٛائذ ِٓ ا٘زّبَ د٠ٓ االعالَ ػٍٝ وً أغبْ ٚال ٠جبٌٟ ِٓ أٞ شخض أٚ ِىبْ 
ٚ٘زٖ وٍٙب ِٓ اٌج١بٔبد اٌغبثمخ د١ًٌ ثؤْ االعالَ ٠ؾش ٠ٚئوذ ػٍٝ رؾم١ك اٌظذالخ 

االعزّبػ١خ ِٓ أعً اصاٌخ اٌؾ١بح اٌّؼ١مخ اٌزٟ رؾً ػٍٝ وً أغبْ فٍزا رٌٛذد ِٛدح ِٚؾجخ 
      .     ِٓ إٌّفك ػ١ٍُٙ اٌٝ إٌّفك

 
 أهداف تدريس اللغت العربيت عن مىقف الدين وغيره ه 

أطاللب ِٓ اٌغشد اٌغبثك أْ ا٘ذاف رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ٔبؽ١خ اٌذ٠ٓ ٚغ١شٖ ػٍٝ 
 إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 أ٘ذاف رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ِٛلف اٌذ٠ٓ .1
ٌفُٙ إٌظٛص اٌذ١ٕ٠خ ػٍٝ شىً وبًِ طؾ١ؼ فبعز١ؼبثٙب ؽجؼب ٠غؼً عٌٙٛخ فٟ  -

 اٌّظبدس االعال١ِخ اٌزٟ وبٔذ ِىزٛثخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
ٌٛؽذح اٌّغ١ٍّٓ ٚرم٠ٛخ ا٤خٛح االعال١ِخ، فبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌغخ ِٛؽذح ٌغ١ّغ  -

 .اٌّغ١ٍّٓ فٟ أؽشاف اٌؼبٌُ
ٌجٕبء اٌؾؼبسح ا٦عبث١خ اٌّٛعٛدح فٟ ؽج١ؼخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٚٓ ٠ؼشف اٌٍغخ  -

 .اٌؼشث١خ ف١غًٙ ػٍٝ ؽظٌٛٙب
 أ٘ذاف رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ ِٛلف غ١ش اٌذ٠ٓ .2

 ٌزغ١ًٙ االرظبي ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ ِغبي اٌزشث١خ، ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ 
 االختتام و 

ثؼذ ِب عشد اٌىبرت ػٓ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٓ ِٛلف اٌذ٠ٓ ٚغ١ش ِٕٚبعجزٙب ثؾ١بح 
 :اٌظٍؼ ف١زُ اٌزٍخ١ض ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

٠شٜ اٌىبرت أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ٚع١ٍخ فٟ االرظبي ث١ٓ ا٢خش٠ٓ فؾغت ثً ٕ٘بن ٚع١ٍخ  .1
فىً ِغٍُ ٠غت أْ ٠ؼشفٙب فبرا ٌُ ٠ؼشفٙب فى١ف ٠زؼجذ ا١ٌٗ ِغ أْ ٚع١ٍخ . ث١ٓ االٔغبْ ٚسثٗ

ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌذ٠ٓ أعجش ٚأٚعت أِزٗ . االٔغبْ ثشثٗ اٌظالح فبٌظالح الثذ ثبٌؼشث١خ
ػٍٝ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٤ْ اٌذ٠ٓ ٠ٛعت رٕف١ز ػجبدرٗ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٍزا ٠ىْٛ رؼٍُ اٌذ٠ٓ 

 ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚؽ١ذا فش٠ذا ال ٠ّىٓ رفش٠مٙب

                                                           
   اٌّىزجخ اٌشبٍِخِظذس 278:  ص10دِشك، ط : داس اٌفىش" اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش"ٚ٘جخ ثٓ ِظطفٝ اٌضؽ١ٍٟ   183
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ٚاٌؾك أْ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ِٕفؼخ ٤عً فُٙ اٌذ٠ٓ فؾغت ثً أٔٙب ٚع١ٍخ االرظبي  .2
اٌزٞ ٠زؾمك ثٗ اٌّؾبدصخ ٚاٌّفبّ٘خ ِغ اٌّزؾذص١ٓ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ثً ٠زشلٝ االرظبي ث١ٓ وً 

 .اٌجالد ِٓ ِغبي اٌزشث١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌذثٍِٛبع١خ
ٚارخزد ١٘ئخ ا٤ُِ اٌّزؾذح أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أؽذ ِٓ اٌٍغبد اٌشع١ّخ اٌّغزخذِخ ث١ٓ اٌذٚي  .3

فٙزا . اٌؼب١ٌّخ رؾذ سػب٠زٙب ثبٌشغُ ِٓ أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِٛلغ أدٔٝ ِٓ اٌٍغخ ا٤خشٜ
ٚفُٙ اٌٍغخ . ٠ذي ػٍٝ ؽّبعخ ٚرشو١ض فٟ ا٠غبد سٚػ اٌظٍؼ ث١ٓ اٌذٚي ِٚغبٚاح ث١ٕٙب

اٌؼشث١خ ِفزبػ ِٚؼ١ٓ ٌفُٙ اٌّظبدس االعال١ِخ ٠ؼٕٟ اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش ِٚفزبػ ٌفزؼ اٌّغبي 
 .االعز١شار١غ١خ ث١ٓ وً اٌذٚي اٌؼشث١خ

فبالعالَ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ثٕفغٗ طٍؾب فّٓ ٠ؼزشف أٔٗ ِغٍُ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ِظٍؾب ٚ٘زا اٌّؼٕٝ  .4
ثبٌٕظش ػٍٝ ِذاس اٌّؼٕٝ اٌٍفظٟ ٌٚىٓ فٟ اٌؾم١مخ أْ اٌذ٠ٓ ١ٌغذ ِؼٕب ظب٘شا ثً ِؼٕٝ 

ٌٚمذ ٔشٜ وض١شا ِٓ . ثبؽٕب ٠زششة ػٍٝ لٍٛة االٔغبْ ف١ٕجذ ِٛلفب ٚػّال طبٌؾب
اٌّغ١ٍّٓ ال ٠زظف ػٍٝ شخظ١خ اعالِٗ ثً ٠ىْٛ ػٍّٗ وؼًّ اٌغب١ٍ٘خ لجً ِغٟء 

فٍُ ؟ ٤ْ اٌذ٠ٓ ال ٠زششة ػٍٝ ثبؽٓ ٔفغٗ ثً فٟ ظب٘شٖ فمؾ ف١ٕجذ ػّال فٟ . االعالَ
 .ظب٘شٖ ػّال فبعذا ال ٠شعٝ فٟ شش٠ؼخ االعالَ

ٕٚ٘بن ثؼغ اٌّجبدة اٌزٟ رغؼً ٚالدح ؽ١بح اٌظٍؼ فٟ وً أغبْ فزىْٛ ؽ١برُٙ عؼ١ذح  .5
 :ٚطبٌؾخ ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 ٟٔٙ فؼً اٌّظبٌُ أ 
 ِغبٚاح اٌطجمخ ِٓ ِٕظٛس االعالَ ة 
 البِخ اٌؼذاٌخ ط 
 رؾم١ك اٌؾش٠خ د 
 ٚاٌذػٛح ػٍٝ عى١ٕخ اٌؾ١بح ٚاٌزؼبْٚ ف١ٙب ٖ 

 
 المصادر

عبِؼخ : ِبٌٕظ)، "اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أذ١ٔٚغ١خ، اٌؼبًِ، ٚاٌٛالغ ٚاالٌٙبِٟ"ؽبسو١ظ ٌٛث١ظ   
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ٚاٌؾك أْ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌغذ ِٕفؼخ ٤عً فُٙ اٌذ٠ٓ فؾغت ثً أٔٙب ٚع١ٍخ االرظبي  .2
اٌزٞ ٠زؾمك ثٗ اٌّؾبدصخ ٚاٌّفبّ٘خ ِغ اٌّزؾذص١ٓ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ثً ٠زشلٝ االرظبي ث١ٓ وً 

 .اٌجالد ِٓ ِغبي اٌزشث١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌذثٍِٛبع١خ
ٚارخزد ١٘ئخ ا٤ُِ اٌّزؾذح أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أؽذ ِٓ اٌٍغبد اٌشع١ّخ اٌّغزخذِخ ث١ٓ اٌذٚي  .3

فٙزا . اٌؼب١ٌّخ رؾذ سػب٠زٙب ثبٌشغُ ِٓ أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِٛلغ أدٔٝ ِٓ اٌٍغخ ا٤خشٜ
ٚفُٙ اٌٍغخ . ٠ذي ػٍٝ ؽّبعخ ٚرشو١ض فٟ ا٠غبد سٚػ اٌظٍؼ ث١ٓ اٌذٚي ِٚغبٚاح ث١ٕٙب

اٌؼشث١خ ِفزبػ ِٚؼ١ٓ ٌفُٙ اٌّظبدس االعال١ِخ ٠ؼٕٟ اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش ِٚفزبػ ٌفزؼ اٌّغبي 
 .االعز١شار١غ١خ ث١ٓ وً اٌذٚي اٌؼشث١خ

فبالعالَ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ثٕفغٗ طٍؾب فّٓ ٠ؼزشف أٔٗ ِغٍُ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ِظٍؾب ٚ٘زا اٌّؼٕٝ  .4
ثبٌٕظش ػٍٝ ِذاس اٌّؼٕٝ اٌٍفظٟ ٌٚىٓ فٟ اٌؾم١مخ أْ اٌذ٠ٓ ١ٌغذ ِؼٕب ظب٘شا ثً ِؼٕٝ 

ٌٚمذ ٔشٜ وض١شا ِٓ . ثبؽٕب ٠زششة ػٍٝ لٍٛة االٔغبْ ف١ٕجذ ِٛلفب ٚػّال طبٌؾب
اٌّغ١ٍّٓ ال ٠زظف ػٍٝ شخظ١خ اعالِٗ ثً ٠ىْٛ ػٍّٗ وؼًّ اٌغب١ٍ٘خ لجً ِغٟء 

فٍُ ؟ ٤ْ اٌذ٠ٓ ال ٠زششة ػٍٝ ثبؽٓ ٔفغٗ ثً فٟ ظب٘شٖ فمؾ ف١ٕجذ ػّال فٟ . االعالَ
 .ظب٘شٖ ػّال فبعذا ال ٠شعٝ فٟ شش٠ؼخ االعالَ

ٕٚ٘بن ثؼغ اٌّجبدة اٌزٟ رغؼً ٚالدح ؽ١بح اٌظٍؼ فٟ وً أغبْ فزىْٛ ؽ١برُٙ عؼ١ذح  .5
 :ٚطبٌؾخ ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 ٟٔٙ فؼً اٌّظبٌُ أ 
 ِغبٚاح اٌطجمخ ِٓ ِٕظٛس االعالَ ة 
 البِخ اٌؼذاٌخ ط 
 رؾم١ك اٌؾش٠خ د 
 ٚاٌذػٛح ػٍٝ عى١ٕخ اٌؾ١بح ٚاٌزؼبْٚ ف١ٙب ٖ 
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عبِؼخ : ِبٌٕظ)، "اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أذ١ٔٚغ١خ، اٌؼبًِ، ٚاٌٛالغ ٚاالٌٙبِٟ"ؽبسو١ظ ٌٛث١ظ   
   153. ص (2006اعال١ِخ ؽ١ِٛخ، ِطجؼخ 

 ٠ضجذ 1967 ِٓ د٠غّجش 12 ربس٠خ 096/1967 :سلُ . اٌمشاس ِٓ لجً اٌٛصاسح اٌزشث٠ٛخ االعال١ِخ
ثؤْ االٔغ١ٍض٠خ ٌغخ أعٕج١خ فٟ اٌّشح ا٤ٌٚٝ  

د٠شعبْ اٌزشث١خ، : عبوشرب)، ِطجؼخ اٌضب١ٔخ "رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ"فخش اٌشاصٞ ٚأسرب ِؾ١ٛ اٌذ٠ٓ 
  12. ص (2012

اٌزج٠ٛت اٌّٛػٛػٟ ٥ٌؽبد٠ش 
( 102 - 81)ِغٍخ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ـ ا٤ػذاد 
( 102 - 81)ِغٍخ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ـ ا٤ػذاد 
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ِظذس اٌّىزجخ ، اٌمب٘شح: ، داس اٌؾش١ِٓ "اٌّؼغُ ا٤ٚعؾ"أثٛ اٌمبعُ ع١ٍّبْ ثٓ أؽّذ اٌطجشأٟ 
 اٌشبٍِخ

 ، ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخدْٚ اٌطجبػخ ٚاعُ اٌجالد" عبِغ ا٤ؽبد٠ش "،عالي اٌذ٠ٓ، اٌغ١ٛؽٟ
اٌش٠بع، : ، ِىزجخ اٌششذ"ِظٕف اثٓ أثٟ ش١جخ"أثٛ ثىش ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ش١جخ اٌىٛفٟ 

 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ
 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخس٠بع، : ، ِىزجخ اٌشش١ذ"شؼت ا٠٦ّبْ "، أثٛ ثىش،اٌج١ٙمٟ

 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ ،ِظش: داس إٌشش" رفغ١ش اٌش١خ اٌّشاغٝ " أؽّذ اٌّشاغٝ،ِظطفٝ
ث١شٚد، ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ : داس اٌغ١ً" طؾ١ؼ ِغٍُ" أثٛ اٌؾغ١ٓ ثٓ اٌؾغبط ،ِغٍُ

س اٌّىزجخ د، ِض"سٚػ اٌّؼبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ" شٙبة اٌذ٠ٓ ا٤ٌٛعٟ ،ِؾّٛد ثٓ ػجذ هللا
اٌشبٍِخ 

داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚ إٌشش ٚ " أػٛاء اٌج١بْ فٟ ا٠ؼبػ اٌمشآْ ثبٌمشآْ"ِؾّذ ا١ِ٤ٓ ثٓ ِؾّذ 
ٌجٕبْ، ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ – اٌزٛص٠غ ث١شٚد 

داس " اٌغ١بعخ اٌششػ١خ فٟ اطالػ اٌشاػٟ ٚاٌشػ١خ"أؽّذ ثٓ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ اٌؾشأٟ 
 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ. اٌّؼشفخ

ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ . ث١شٚد،: ، داس اٌجشبئش ا٦عال١ِخ"ا٤دة اٌّفشد"ِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً 
ِظذس اٌّىزجخ ِىخ اٌّىشِخ، : ، ِىزجخ داس اٌجبص"عٕٓ اٌج١ٙمٟ اٌىجشٜ " أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ،اٌج١ٙمٟ

  اٌشبٍِخ
دِشك، ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ  : ، داس اٌفىش"اٌزفغ١ش اٌٛع١ؾ ٌٍضؽ١ٍٟ"ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ ، ثٓ ِظطفٝ

ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخ . ثال ِطجؼخ ٚاٌجالد" عّغ اٌغٛاِغ"عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ 
، ِٛلغ ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ اٌّظؾف "رفغ١ش اٌجغٛٞ"أثٛ ِؾّذ ثٓ ِغؼٛد اٌجغٛٞ ، اٌؾغ١ٓ

 ِظذس اٌّىزجخ اٌشبٍِخاٌشش٠ف، 
ِظذس اٌّىزجخ   اٌمب٘شح،:، داس اٌؾذ٠ش"رفغ١ش اٌغال١ٌٓ"عالي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌّؾٍٟ 

اٌشبٍِخ 
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