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M entalitas Keragaman
dan Toleransi
Oleh Z U L Y Q O D IR
ndonesia bisa menja
di contoh bagi nega
ra-negara Timur
Tengah dalam mengelola
keragaman dan sikap to
leran. Indonesia meru
pakan negara dengan pen
duduk Islam terbesar,
tetapi tidak mendakukan
dirinya sebagai negara Is
lam. Inilah kelebihan Is
lam Indonesia yang ber
sifat toleran dan moderat.

I

Sejumlah peristiwa penge
boman beberapa waktu ini, se
perti di Amerika Serikat, Turki,
Perancis, ataupun Belgia—yang
senantiasa melibatkan penduduk
beragama Islam asal Timur
Tengah—menjadi salah satu batu
sandungan aktivitas toleransi dan
moderasi Islam di Timur Tengah.
Oleh sebab itu, aktivitas toleransi
dalam masyarakat yang beragam
sebenarnya benar-benar bisa di
harapkan datang dari Indonesia
sebagaimana pernah dikatakan
Abdullahi Ahmed An Naim
(2015), ahli hukum Islam asal
Sudan.
Sebagai bangsa yang majemuk,
kita harus mampu mengembang
kan perbedaan dalam keragam
an, tetapi juga mendukung prin
sip pluralisme sekaligus multikulturalisme. Agree in the diversity merupakan prinsip berbang
sa dalam negara yang multikultur
(pluralistik), seperti Indonesia
Kita tidak perlu jauh-jauh belajar
ke Kanada, Inggris, Swedia, Nor
wegia, ataupun Swiss kalau se
kadar ingin melihat keragaman.
Hal yang bisa diambil sebagai
pelajaran dari negara-negara lain
adalah bagaimana mereka me
ngelola keragaman dalam kondisi
dan situasi keadilan.
Kondisi keadilan hukum, eko
nomi, dan partisipasi masyarakat
dalam menjaga keragaman akan
memberikan kekuatan yang me
madai di Indonesia agar terus
berlangsung. Oleh sebab itu, kita
harus saling memiliki sikap per
caya kepada semua elemen ma
syarakat Untuk mendorong har
moni sosial.
Salah satu model bagaimana
mengelola keragaman yang per
nah dilakukan di negeri ini se
benarnya telah banyak dilakukan
masyarakat Jawa dan Ambon

yang mampu hidup berdamping
an dalam keragaman budaya dan
agama. Bagaimana masyarakat
Jawa mampu menghargai keha
diran orang yang bukan Jawa,
bukan satu agama, bahkan tidak
satu aliran (mazhab), tetapi bisa
berdampingan dalam masyara
kat
Demikian pula yang dilakukan
masyarakat Ambon, yang mampu
hidup berdampingan dengan ma
syarakat tidak satu agama dan
satu etnis. Saat ini yang perlu
dilakukan sebenarnya bagaimana
agar kehidupan harmonis ma
syarakat Jawa dan Ambon, se
perti sebelum reformasi politik
teijadj, terus terjaga, bukan har
moni dalam kepura-puraan.
Masyarakat perlu didesain (social engineering) agar tetap me
miliki daya tahan (resilience) un
tuk menghargai, menghormati,
serta melangsungkan kehidupan
harmoni sosial tidak dalam ke
pura-puraan. Hal ini penting ka
rena sering kali harmoni dalam
kepura-puraan akan menciptakan persoalan yang jauh lebih
serius daripada sebelumnya di
kelola dan dipersiapkan terlebih
dahulu.

Berharap kepada
Muhammadiyah dan NU
Di sinilah tugas pendidik, ustaz, tokoh masyarakat, tokoh pe
rempuan, dan pemuda menjadi
pilar untuk membangun men
talitas keragaman dalam negara
demokrasi. Sebagai negara yang
memiliki kekuatan masyarakat
sipil, Indonesia sebenarnya dapat
berharap kepada masyarakat sipil
semacam Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama (NU) untuk
mendukung berlangsungnya ke
hidupan keagamaan, sosial, dan
politik yang stabil. .
Muhammadiyah dan NU bisa
diharapkan menumbuhkan bu
daya toleran dan keagamaan mo
derat sebagai bagian dari kultur
keagamaan sipil. Keagamaan sipil
(civil religiori) merupakan ke
agamaan yang tidak mengancam,
menindas kelompok minoritas,
menghadang keterlibatan sosial
keagamaan di masyarakat. Ke
agamaan sipil itu cenderung ber
kultur memilih hidup tenang, da
mai, dan menyelamatkan pihak
lain.
Bahkan, sekarang ini secara
kenegaraan kita bisa berharap
kepada Muhammadiyah dan NU

yang telah secara tegas mendu
kung kehadiran negara Pancasila
sebagai dasar negara, tanpa harus
merombak dasar filosofis ber
bangsa dan bernegara. Karena
itu, hadirnya Muhammadiyah
dan NU menjadi penting dalam
mendukung keinginan bangsa ini
untuk memiliki mentalitas setia
kepada dasar negara, keragaman,
dan memiliki pandangan kene
garaan yang kosmopolitan. Mu
hammadiyah dan NU telah se
pakat mendorong Indonesia
menjadi negara yang mampu ha
dir dalam kehidupan global se- bagai bagian dari negara-bangsa. i
Mungkinkah kita merawat ke
ragaman sebagai ibu kandung ne
gara ini? Semua akan terletak
pada semua elemen bangsa ini.
Bangsa ini harus digerakkan
menjadi bangsa yang mampu
menyantuni dirinya sendiri.
Bangsa yang mampu menjadi ka- .
der bangsa, kader umat, dan ka
der kemanusiaan bukan sekadar
kader sektarianisme dan gethoisme yang kadang merusak sendisendi berbangsa dan bernegara.
Kita harus jaga bangsa ini |
menjadi bangsa yang benar-be
nar mampu menciptakan harap
an baru oase kehidupan yang
lebih sejahtera, mandiri, parti
sipatif, dan akuntabilitasnya ter
jaga. Kita agaknya tidak perlu lagi
memperdebatkan tentang demo
krasi yang secara prinsip tidak
bertentangan dengan Islam dan
agama apa pun di dunia ini. Bah
wa praktik demokrasi masih
compang-camping merupakan
hal yang harus dibenahi secara
bersama-sama
Namun, itu semuanya akan,
terletak pada kita semua yang
menghendaki adanya demokrasi
yang lahir dari rahim bangsa sen
diri. Demokrasi yang lahir dari
rahim masyarakat sipil dan or
mas keagamaan sebab berharap
demokrasi yang sesungguhnya
dari partai politik tampaknya ja
uh panggang dari api. Namun,
nasib demokrasi yang sesung
guhnya akan suram jika masya
rakat sipil dan keagamaan sipil
perilakunya tak jauh beda dengan
partai politik. Bangsa ini tetap
akan jadi pecundang jika perilaku
ormas keagamaan juga bermar
tabat rendah, menjadi pengemis
di hadapan negara!
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