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ABSTRAK 

 

Nuria Fina Maulida, 2021 : STRATEGI KOMUNIKASI  RUMAH MODERASI 

BERAGAMA DALAM PENANAMAN NILAI – NILAI ISLAM 

MODERAT DI UIN KHAS JEMBER 

 

Kata kunci : strategi komunikasi, rumah moderasi beragama, nilai-nilai Islam 

moderat. 

Moderasi beragama adalah sikap tengah dalam memahami ajaran agama. 

Dalam Islam, konsep moderasi ini sering dipadankan dengan istilah Islam 

wasathiyah. Moderasi  dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu 

mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam 

beragama.Adanya Rumah Moderasi Beragama berfungsi sebagai leading sector 

dalam pelaksanaan dan penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI. Maka 

penting untuk mengetahui apa yang menjadi strategi komunikasi rumah moderasi 

beragama dalam penanaman nilai-nilai islam moderat di UIN khas Jember. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah, Bagaimana strategi 

komunikasi yang dibangun rumah moderasi beragama di UIN KHAS 

Jember?,Apa saja nilai - nilai Islam moderat yang menjadi fokus pembahasan 

dalam moderasi beragama, dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan 

pendukung rumah moderasi beragama dalam menyampaikan pesan nilai – nilai 

Islam Moderat? 

Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan strategi komunikasi yang 

dibangun rumah moderasi beragama untuk menanamkan nilai – nilai islam 

moderat di perguruan tinggi IAIN Jember, Mendiskripsikan nilai - nilai Islam 

moderat menurut moderasi beragama yang menjadi fokus pembahasan oleh rumah 

moderasi beragama dan  Mendiskripsikan hambatan dan keberhasilan rumah 

moderasi beragama dalam   menyampaikan pesan nilai – nilai islam moderat . 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 

Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Kemudian menggunakan analisis data sesuai dengan 

teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga 

langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan 

menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification).  
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Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Strategi yang dilakukan oleh 

RMB UIN khas Jember dalam menanamkan nilai-nilai Islam moderat adalah 

melakukan beberapa pengenalan dan pendidikan penguatan moderasi beragama 

dengan cara mengadakan seminar, workshop dan pelatihan penguatan moderasi 

beragama yang menghadirkan pemateri dari beberapa stakeholder, Nilai – nilai 

islam moderat dalam moderasi beragama meliputi Komitmen Kebangsaan , 

Toleransi, Anti Radikalisme dan Kekerasan , dan Akomodatif terhadap Budaya 

Lokal yang dalam prinsipnya moderasi beragama mengajarkan nilai – nilai islam 

yang Tawassuth (mengambil jalan tengah), Tawāzun (berkeseimbangan), I'tidāl 

(lurus dan tegas), Tasāmuh (toleransi), Musāwah (Egaliter), dan Syurā 

(musyawarah)  dan faktor pendukung dalam hal ini adalah, keputusan dan 

undang-undang dari negara untuk pelaksanaan program moderasi beragama . 

Dukungan dari pimpinan kampus, kekompakan para tim pengurus RMB, 

keselarasan dengan visi misi kampus UIN khas Jember . Dan yang menjadi faktor 

penghambat dalam hal ini adalah dalam situasi pandemi - covid - 19 yang 

berimbas pada aspek keuangan, waktu pelaksanaan . Selanjutnya adalah 

kesibukan pribadi dari personal pengurus RMB.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Negara Indonesia tidak termasuk suatu negara  agama, akan tetapi 

Indonesia adalah suatu negara beragama yang sesuai dengan keyakinan 

masing-masing. Dalam Pancasila Sila yang pertama, berbunyi  “Ketuhanan 

Yang Maha Esa”, sila ini menjelaskan kalau tataran sistem yang ada pada 

Indonesia berlandaskan dari  prinsip, ajaran, norma dan tata nilai agama - 

agama yang sudah ada di Indonesia. Dalam hal ini pun, prinsip – prinsip, 

ajaran, norma dan tatanan nilai agama yang ada juga diikuti oleh seluruh 

masyarakat negara Indonesia. Kondisi seperti ini tentu  memicu keyakinan 

kalau sebenarnya agama itu sacral/resmi, akan tetapi memilih untuk 

beragama itu adalah plural.
1
 

Dalam waktu kurang lebih satu abad, negara Indonesia sudah sukses 

memperlihatkan  bagaimana  kehidupan yang moderat, ramah dan rukun 

dalam berbangsa dan beragama. Masyarakat yang dominan sebagai umat 

Islam di negara ini bisa  menampakkan pribadi sebagai ummat yang 

memiliki toleransi kepada hal beda terkait  ritual keagamaan oleh masyarakat 

lainnya atau non muslim. Hal semacam itu berdasarkan oleh nilai Islam yang 

disebut Rahmatan Lil Aalamiin untuk  perwujud dari rasa kasih sayang dan 

cinta terhadap satu sama lain. Dalam pemahaman ini, kita bisa mengerti 

bahwasanya hubungan horizontal diantara manusia dengan Tuhannya 

                                                 
1
 Kementrian agama dirjenpendis no. B-717 2/DJ.I. III/HM.01/03/2021 perihal petunjuk teknis 

rumah moderasi beragama BAB I hal 3.  
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(Hablun MinAllah) harus bisa berjalanan seiringan dengan hubungan secara 

vertikal diantara sesama umat manusia (Hablun Minannas). Kesadaran dalam 

bernegara dan beragama sekaligus patut untuk dipertahankan terlebih pada 

masa era post-sekularisme, yaitu masa dimana saat sudah banyak masyarakat 

di negara sekuler yang bertahab mulai ingin berbalik arah untuk kembali 

merasakan khidmatnya dalam hidup beragama. 

Indonesia bisa menjadi salah salu contoh sebagai negara beragama 

yang demokratis yang tidak fanatik terhadap ajaran agama tertentu, juga  

tidak saling bermusuhan  hanya  karena perbedaan keyakinan. Ditengah 

kekacauan pasca-sekuler yang melanda dunia, praktik keagamaan di 

Indonesia layak untuk dikemukakan sebagai contoh bagaimana 

menempatkan hubungan ideal antara agama dan negara dalam masyarakat 

modern. Idealnya, hubungan antara agama dan negara adalah dialogis 

integratif. Bangsa dengan aturan yang mewakili agama ajaran dan "garis 

cinta" idealnya dirancang untuk mengawal keharmonisan antara agama dan 

kehidupan berbangsa. Hal ini karena secara langsung bisa mengerti dan 

memperoleh pembelajaran tentang kewarganegaraan dan kebangsaan, dan 

tidak  pasti harus seseorang yang merasa lebih paham menggunakan ajaran 

agama.  Apalagi, ketika suhu politik dan intensitas semangat keagamaan 

sedang "tinggi", memicu pengakuan perlunya moderat. 

Meskipun negara – negara Indonesia, secara historis dan sosial, 

dengan segala keragamanny, ras, keyakinan, suku, bahasa, budaya, dan 

lainnya, secara umum dapat menunjukkan sikap koperehensif, namun 
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tantangan dari  moderasi beragama di Indonesia tetap signifikan, baik secara 

internal ataupun eksternal.  Secara eksternalnya, terjadi arus krisis 

radikalisme dan ekstremisme di beberapa negara, seperti di daerah eropa dan 

timur tengah. Indikator eksternal tersebut suatu saat nanti bisa 

mengakibatkan gangguan internal terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 

Pada situasi ini, antara Indonesia dengan negara – negara lain  semakin 

intensif, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui saluran 

komunikasi baru (media sosial) yang menjadi suatu Tantangan internal 

dalam moderasi beragama pada negara ini bisa  muncul disebabkan beberapa 

alasan terlebih  yang berkaitan dengan masalah politik. 

Pengalaman dalam  suatu proses pemilihan  seorang kepala daerah 

atau pemimpin, baik dalam lingkup kota/kabupaten atau provinsi, penentuan 

presiden dan wakilnya, memperlihatkan kalau agama bisa jadi merupakan 

media atau sarana agar bisa melaksanakan pergerakan politikk. Pada 

hakekatnya bukanlah gerakan keagamaan, melainkan gerakan  dari politik 

yang menggunakan agama untuk  “penyulut api” agar  bisa menggerakkan 

massa. Sehingga bisa berdampak parah, dan sensitivitas dari anti-agama yang 

berasal dari gejolak politik ini tidak bisa berakhir begitu saja meskipun ada 

urusan politik seperti itu di tingkat kelas elit atau kepemimpinan. 

Hubungan kontroversial antara pemuka agama dan kepentingan 

politiknya dapat menciptakan ritme makna yang tidak manusiawi. Belum lagi 

perang saudara, kelompok bersenjata. Usaha yang diperlukan agar bisa 

mencapai Indonesia Emas ialah menyiapkan sumber daya manusia atau 
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generasi bangsa agar bisa membangun tatanan sosial yang bermartabat, adil 

serta sejahtera. 

Moderasi Beragama di Indonesia yang dirancang untuk menjadi suatu  

modal sosial dalam pembangunan nasional tertuang dalam Perintah Eksekutif  

Nomor 18 Tahun 2020 terkait  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024. Karena semua kementerian dan lembaga, 

khususnya Kementerian Agama, semakin membutuhkan penerapan moderasi 

beragama, jadi usaha agar bisa mempertahankan ritual moderasi beragama 

ini harus terus dilakukan untuk bisa menjadikan ciri khas agama di negara 

Indonesia ini .2 

Perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) merupakan sektor yang 

sangat penting untuk menjaga moderasi beragama di Indonesia. Terdapat dua 

alasan, yang pertama Perguruan tinggi Agama Islam  didukung oleh 

Kementerian Agama, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk 

mengarusutamakan moderasi keagamaan di Indonesia. Kedua, sekolah 

Agama Islam  merupakan pusat studi Islam, karena Islam diterima oleh 

mayoritas agama di Indonesia. Beberapa kasus radikalisme di Indonesia, 

suka tidak suka, erat kaitannya dengan mengikuti salah satu ajaran dan 

organisasi Islam yang ada di Indonesia, lembaga PTKI berada di barisan 

terdepan dalam mendukung gagasan dan gerakan moderasi keagamaan. 

Rumah moderasi beragama sebagai bagian dari langkah konkrit penguatan 

                                                 
2
Kementrian Agama Dirjenpendis no. B-717 2/DJ.I. III/HM.01/03/2021 perihal petunjuk teknis 

rumah moderasi beragama BAB I hal 4. 
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moderasi beragama. Landasan berpikir, dan bertindak, serta dasar 

penyusunan pedoman dan program di lingkungan PTKI.3 

Terkait hal tersebut,Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran 

29 Oktober 2019 Nomor B3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 kepada Pimpinan 

Nasional melalui Dirjen Pendidikan Islam. Perguruan tinggi Keagamaan  

Islam Negeri  (PTKIN) tentang pendirian dan penyelenggaraan rumah 

moderasi keagamaan. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa 

Kementerian Agama berkomitmen menjadikan moderasi beragama sebagai 

bagian dari pemikiran, tindakan, dan pengembangan kebijakan dan program 

untuk semua kelompok kepentingan agama, termasuk PTKIN. Rumah 

Moderasi Keagamaan diupayakan menjadi pusat pendidikan, dukungan, 

pengaduan, penguatan wacana, dan moderasi keagamaan di lingkungan 

PTKIN. Kemudian, dalam bentuk pengimplementasinya, dari masing-masing  

PTKIN mendirikan rumah moderasi dengan program kerja yang berbeda 

untuk menciptakan ruang keagamaan yang beradab, namun dengan visi dan 

misi untuk membuat ruang keagamaan yang mengedepankan adab dan nilai 

kemanusiaan. 

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mendeklarasikan 2019 

sebagai "tahun moderasi beragama". Moderasi beragama dijadikan jargon 

dan nafas dalam semua program dan kebijakan Kementerian Agama. 

Moderasi dibahas, diucapkan, diwujudkan dan direfleksikan sebagai 

kerangka kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural dalam 

                                                 
3
Ibid., hal 5. 
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keragaman dan tekanan arus destruktif yang mempengaruhi aspek kehidupan 

beragama dan kebangsaan.4 

Semangat moderasi beragama adalah menemukan tempat pertemuan 

antara dua kutub agama yang ekstrim. Disisi lain ada pendukung agama 

ekstrem yang meyakini kebenaran mutlak penafsiran teks-teks agama, 

dengan anggapan bahwa para penafsir lain sedang dibimbing ke arah yang 

salah. Kelompok ini biasa disebut sebagai superkonservatif. Disisi lain 

penganut agama sangat ekstrim sehingga mereka mengabaikan kesucian 

agama atau mengorbankan keyakinan inti ajaran agama untuk menoleransi 

pemeluk agama lain secara tidak patut. Mereka biasanya disebut sebagai 

kaum liberal ekstrim dan keduanya membutuhkan moderasi. 

Perguruan Tinggi Agama Islam  Negeri di Jember, khususnya 

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS), juga 

merupakan salah satu lembaga yang telah mendirikan rumah moderasi 

beragamaan yang siap memimpin dalam penanaman nilai-nilai Islam 

moderat di civitas akademika. 

Visi dari UIN KHAS Jember yang sebelumnya masih berstatus IAIN   

Jember ialah  untuk menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam 

Nusantara. Sedangkan misinya, ialah bagaimana  mengadakan  pembelajaran 

pengetahuan ilmu Ke-Islaman, Sosial dan humaniora Yang terdepan dan 

kompetetif, mengadakan  riset  untuk menguatkan aspek–aspek keilmuan dan 

keIslaman yang berasaskan nilai  pesantren, mengadakan  pemberdayaan 

                                                 
4
 Wildani hefni , moderasi beragama dalam ruang digital: studi pengarusutamaan moderasi 

beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, Jurnal bimnas Islam  13,  no. 1  ISSN 

2657 – 1188 ( juli 2020)  : hal 2.  
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masyarakat dengan berlandaskan pada nilai  ke-Islaman dan berasas 

pesantren agar bisa meningkatkan taraf dan kualitas dalam bermasyarakat 

dan mengembangkan  serta menguatkan kelembagaan dengan meningkatkan 

kerjasama dalam negeri juga luar negeri. 

Tujuan  dari pelaksanaan pendidikan di  lembaga UIN KHAS  Jember 

adalah:  

1) Terbentuknya alumni yang berhasil bisa menjadi warga negara dan 

anggota masyarakat yang setia, berdedikasi, dan terhormat dengan satu 

kesatuan pemahaman ilmu pengetahuan dan agama, akademisi dan/atau 

keahlian, yang diharapkan dapat mengembangkan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni, baik dalam bidang ilmu-ilmu 

agama, serta ilmu-ilmu agama yang terintegrasi dengan agama-agama 

lain.  

2) Pendidikan tinggi keagamaan Islam bertujuan untuk mengembangkan 

sikap dan karakter umat Islam, menguasai pengetahuan berdasarkan 

pemahaman dan penghayatan Islam, keterampilan profesional dan teknis, 

kompetensi sosial dalam masyarakat majemuk dan modern. 

3) Mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota komunitas kompetensi 

akademik dan profesional untuk bisa mengimplementasikan, 

mengembangkan, dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Agama Islam  serta seni Islam yang menakjubkan . 

4)  Mengembangkan dan mensosialisasikan Islam ilmu agama dan teknologi 

juga seni yang berlandaskan Islam dan berupaya memanfaatkannya untuk 
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meningkatkan kualitas  hidup masyarakat serta  memperkaya budaya 

bangsa. Agar  bisa sampai pada tujuan yang  diinginkan, kampus UIN 

KHAS Jember memaksimalkan implementasian dari Tri-Dharma 

Perguruan Tinggi yang mencangkup sebagai berikut: Pelaksanaan 

pengembangan pendidikan juga pengajaran, pelaksanaan penelitian untuk 

pembangunan kebudayaan yang secara khusus  terkait ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang berasaskan Islam, dan juga  pelaksanaan 

pengabdian terhadap  masyarakat.
5
 

Dalam hal ini sesuai dengan visi - misi yang dibangun oleh 

kampus ke-Islaman negeri IAIN Jember yang sudah bertransformasi 

menjadi UIN khas Jember membuat peneliti merasa tertarik terhadap 

bagaimana strategi komunikasi yang dibangun oleh rumah moderasi 

beragama di UIN KHAS JEMBER dalam menjalankan perannya untuk 

mengejewantahkan nilai – nilai Islam moderat di perguruan tinggi ini, 

dan upaya untuk membumikan moderasi beragama sesuai mandat dari 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Serta apa saja yang menjadi 

faktor pendukung dan hambatan dalam menjalankan visi – misi ke-

Islaman. 

Maka untuk merumuskan suatu penelitian yang sistematis, penulis 

akan melakukan penelitian  lebih mendalam  yang berbentuk kajian dan 

sajian ilmiah / skripsi yang berjudul: "Strategi Komunikasi Rumah 

                                                 
5
http://www.iain-jember.ac.id/ diakses 04 september 2021. 
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Moderasi Beragama Dalam Penanaman Nilai – Nilai Islam Moderat Di 

Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq ( Uin Khas ) Jember". 

B. Fokus Penelitian  

Fokus dari permasalahan dalam sebuah penelitian dengan pendekatan 

kualitatif disebut fokus penelitian. pembahasan ini mencantumkan semua 

fokus permasalahan yang dijawab dengan tahapan penelitian penelitian. 

Fokus penelitian harus singkat, jelas, padat, konkrit, behavioral, dan 

terorganisir dalam bentuk angket atau kalimat tanya. 

Sesuai dengan diskripsi diatas, dirumuskan  pokok permasalahan 

sebagaimana berikut:  

1. Bagaimana strategi komunikasi yang dibangun rumah moderasi 

beragama di UIN KHAS Jember? 

2. Apa saja nilai – nilai Islam moderat yang menjadi fokus moderasi 

beragama di UIN KHAS Jember? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat rumah moderasi beragama dalam 

menyampaikan pesan nilai – nilai Islam moderat di UIN KHAS Jember? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tujuan yang harus 

ditempuh saat melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian, perlu dikaitkan 

dengan beberapa masalah yang dirumuskan sebelumnya, yaitu : 

1. Mendeskripsikan strategi komunikasi yang dibangun rumah moderasi 

beragama untuk menanamkan Nilai – Nilai Islam Moderat Di 

Perguruan Tinggi UIN KHAS  Jember.  
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2. Mendeskripsikan nilai – nilai Islam moderat yang menjadi fokus 

pembahasan moderasi beragama. 

3. Mendiskripsikan hambatan dan keberhasilan rumah moderasi 

beragama dalam   menyampaikan pesan nilai – nilai Islam moderat. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah  : 

1. Secara teoretis, peneliti mengharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan 

kajian, bacaan, dan bisa juga sebagai rujukan bagi peneliti dan penulis 

berikutnya yang akan membedah pembahasan masalah yang serupa. 

2. Secara Praktis, peneliti mengharapkan  skripsi ini bisa dijadikan bahan 

pertimbangan oleh Rumah Moderasi beragama untuk bisa lebih 

meningkatkan strategi komunikasi dalam menanamkan nilai – nilai Islam 

moderat bagi civitas akademika iain jember atau masyarakat luas.  

3. Secara akademis, peneliti mengharapkan skripsi ini bisa menjadi literasi 

dan refrensi pada penelitian berikutnya, tentang strategi komunikasi 

Rumah Moderasi beragama dalam   menyampaikan pesan nilai – nilai 

Islam moderat. 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah mencakup arti dari suatu istilah penting yang menarik 

perhatian peneliti dalam judul penelitian. Untuk menghindari 

kesalahpahaman terkait arti dari istilah yang sudah dimaksudkan oleh 

peneliti.  
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1. Strategi Komunikasi  

Strategi komunikasi adalah perpaduan dalam sebuah perencanaan 

untuk menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan langkah 

komunikasi seperti isi pesan dan media saluran dalam komunikasi, supaya 

informasi atau pesan  yang sudah disampaikan bisa diterima dan juga bisa 

mengubah perilaku seseorang agar senada dengan apa yang menjadi tujuan 

dari komunikasi.
6
 

Skripsi  ini akan berfokus kepada pembahasan mengenai bentuk 

strategi komunikasi suatu instansi atau lembaga, yaitu mengenai bentuk 

komunikasi yang digunakan oleh Rumah moderasi beragama UIN KHAS 

Jember. 

2. Rumah Moderasi Beragama 

Rumah Moderasi Beragama yang kemudian disingkat menjadi 

R.M.B adalah suatu lembaga atau instansi yang berada dilingkup 

perguruan tinggi yang bertugas untuk mejalankan fungsi sebagai 

internalisasi dan penguatan paham moderasi beragama di lingkungan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).7 Dimana yang  akan menjadi 

objek penilitian adalah Rumah moderasi beragama di perguruan tinggi 

UIN KHAS Jember. 

 

 

                                                 
6
Hafied Cangara,, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2009), 

27. 
7
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk 

Teknis Rumah Moderasi Beragama , Bab 1. 
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3. Penanaman nilai – nilai  

Penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

artinya adalah proses, cara, perbuatan menanam, menanam atau menanam. 

Menabur adalah tindakan memindahkan benih dari persemaian ke area 

tanam untuk mendapatkan produk tanaman. 

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan mendasar mengapa 

gaya mengemudi atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial 

daripada gaya mengemudi atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai 

mengandung unsur penilaian yang menyampaikan gagasan individu 

tentang apa yang benar, baik, atau diinginkan.  

Nilai yang ditanamkan dapat dipahami sebagai bentuk penerapan   

apa yang diperoleh dari pendidikan, yang kemudian secara sadar 

ditransformasikan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Budaya nilai 

yang dibangkitkan dalam hal ini adalah untuk mendorong lahirnya 

generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang ada saat ini dan 

untuk melawan beberapa arus yang mulai menggerogoti budaya bangsa, 

khususnya isu radikalisme dan 'intoleransi 

4. Islam moderat  

Islam berasal dari kata “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang 

berarti ketundukan, ketaatan dan kepastian. Islam berarti penyerahan total 

atau penyerahan diri kepada Allah SWT. Seorang muslim berarti ia tunduk 

dan tunduk pada ajaran Islam. Seorang muslim juga harus bisa 
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menyelamatkan dirinya sendiri, seperti juga menyelamatkan orang lain. 

Tidak cukup untuk aman, tetapi juga untuk menyelamatkan. 

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

moderat mempunyai arti sebagai sikap konsisten menghindari tindakan 

dan pengungkapan yang ekstrem, kata kunci utama di sini adalah 

penghindaran, perilaku/pengungkapan, dan ekstrem. 

Jika mengacu pada pengertia ini, maka Islam moderat 

mengisyaratkan atas usaha sadar menjauhkan cara kebergaman (Islam) 

yang jauh dari berbuat kasar, keras, dan keterlaluan. Baik itu dalam 

bersikap, berpikir, berbicara, atau bertindak. Sederhananya, dalam 

memahami etimologi, Moderat berfokus pada perilaku halus dan dekorasi 

self-assertive. Oleh karena itu, sosiolog Islam modern Khaled Abu Fadl 

mengklasifikasikan arti kata moderat dibandingkan dengan istilah murni. 

Menurut Khaled Abu Fadl, Puritan sendiri merupakan ciri dari gerakan 

Islam yang berorientasi pada kekuasaan yang menuntut kembalinya 

pembuktian diri Islam yang sejati melalui penerapan syariat Islam.
8
 

F. Sistematika Pembahasan  

BAB Satu, yaitu bagian pendahuluan, dalam bab ini yang akan dibahas 

adalah mengenai latar belakang,konteks penelitian fokus  penelitian,  manfaat  

penelitian,  definisi  istilah  dan sistematika pembahasan. 

                                                 
8
 Abd Hannan, Islam moderat dan tradisi populer pesantren: strategi penguatan Islam moderat di 

kalangan masyarakat madura melalui nilai tradisi popular Islam berbasis pesantren , (Dialektika , 

13, no. 2, 2018) 156. 
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BAB Dua, merupakan kajian kepustakaan, dimana pada bab ini berisi 

terkait, penelitian  terdahulu  yang akan dijadikan sebagai  pembanding  dalam  

menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini. 

BAB Tiga, membahas tentang suatu metode penelitian yang akan 

menjelaskan terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, 

lokasi tempat penelitian, subyek penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  

analisis  data,  keabsahan  data,  dan tahap-tahap penelitian. 

BAB  Empat,  membahas  tentang  penyajian  data  dan  analisis  data, 

yang akan dijelaskan mengenai  gambar  objek  penelitian,  penyajian  dan  

analisis  data  pembahasan temuan dalam penelitian yang sudah dilakukan. 

BAB Lima, membahas tentang  suatukesimpulan dari semua 

pembahasan yang sudah diuraikan pada baba sebelumnya, dan berisi tentang  

penyampaian pesan atau saran untuk pihak yang bersangkutan .  
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian Terdahulu  

Dalam pembahasan pada bab ini, peneliti menuliskan hasil 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

kemudian mengintegrasikan apakah penelitian tersebut bersifat publik 

(makalah, makalah, makalah, dan penelitian lainnya) meningkat. 

Mengambil langkah ini akan memberi gambaran tentang seberapa banyak 

orisinalitas penelitian dan pemosisian sedang dilakukan. Ini adalah 

penelitian sebelumnya oleh peneliti.  

a. Strategi Komunikasi Lembaga Dakwah Kampus dalam membentuk 

kepribadian mahasiswa STMIK Budi Darma Medan.
9
 Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana bentuk strategi komunikasi di Lembaga 

Dakwah Kampus STMIK Budi Dharma Medan diimplementasikan 

dalam pembentukan kepribadian mahasiswa, serta hambatan dan 

keberhasilan Lembaga Dakwah di Kampus STMIK Budi Dharma. Di 

Medan, untuk membentuk individualitas siswa. Tujuan kajian adalah 

untuk menjelaskan bentuk komunikasi Lembaga Mahar Kampus dalam 

pengembangan diri mahasiswa STMIK Budi Dharma Medan dan 

permasalahan hambatan dan keberhasilan mahar kampus. STMIK 

                                                 
9
Fitri Aisyah Ritonga , Strategi Komunikasi, Lembaga Dakwah Kampus, Dalam membentuk 

Kepribadian Mahasiswa Stmik Budi Darma Medan, ( Tesis 2020). 
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Menjelaskan Lembaga untuk membentuk kepribadian mahasiswa Budi 

Dharma Medan. Survei ini menggunakan metode survei kualitatif. 

Studi ini merupakan studi kasus yang mengeksplorasi konteks 

suatu kelompok atau organisasi dan bersifat kualitatif. Penelitian 

kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan menghasilkan data 

deskriptif dalam bentuk perilaku tertulis yang dapat diamati untuk 

memahami fenomena yang diteliti pada topik seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, dan perilaku. Dalam pendekatan penelitian ini, 

ketika seorang peneliti merumuskan suatu masalah, ia menggambarkan 

kalimat sesuai dengan terminologi wilayah penelitian yang dikenal 

sebagai deskripsi tipe data. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi 

Dower Institute di kampus Al-Haiyan merupakan kegiatan yang 

mencakup strategi R&D yang terdokumentasi dan edukasi melalui 

media dalam hal kepentingan orang lain. Keadaan kepribadian Islami 

di kalangan mahasiswa STMIK Budi Dharma Medan yang beragam 

agama dapat dilihat dari jenis ibadah, perilaku dan pakaian masing-

masing mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan 

dan sosial dimana mereka tinggal. LDK Al Hayyan melakukan 

kegiatan keagamaan, termasuk ajaran Islam dan kegiatan sosial untuk 

masyarakat. 

Kegiatan pendidikan agama melalui penyelenggaraan 

penelitian dan pendidikan yang diselenggarakan oleh LDK, yang dapat 
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disebarluaskan ke lingkungan siswa manapun dan membentuk 

kepribadian Islam. Siswa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat di 

bulan Ramadhan, termasuk mengadakan pengajian Islam yang luar 

biasa yang dapat membentuk karakter wanita Islam dan menjaganya 

untuk menutupi aurat Inisiatif, dan MABIT (Malam Iman dan Taqwa) 

bertujuan untuk membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan 

jujur.  

Faktor  keberhasilan yang dijelaskan dalam penelitian ini 

adalah tanggung jawab yang lebih besar dari anggota dan pengurus 

LDK Al-Hayyan. LDK Al Hayyan dan LDK Al Hayyan memiliki 

struktur keanggotaan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab 

yang disesuaikan dengan keahliannya. Dan kendala dari penelitian ini 

adalah anggaran yang diterima LDK Al Hayyan masih sangat kecil 

atau minim, karena semua pengelola sibuk, masyarakat terbesar oleh 

pengelola. LDK Al Hayyan LDK Al Hayyan mulai menurun karena 

kekurangan sosialisasi dan pengaruh beberapa anggota yang kurang 

aktif.  

b.  Strategi Komunikasi Dakwah Yayasan Wahyu Mandiri Dalam 

Pembinaan Anak Keluarga Broken Home Di Desa Bontoala.
10

 Pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi Yayasan 

Wahyu Mandiri untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak dari 

keluarga Broken Home di desa Bontoara, dan membahas faktor 

                                                 
10

 Nurhudayanti Ridwan,” strategi komunikasi dakwah yayasan wahyu mandiri dalam pembinaan 

anak keluarga broken home di Desa Bantolan  ( skripsi, 2017). 
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pendukung dan penghambat strategi tersebut. Survei ini merupakan 

survei dengan jenis analisis kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan 

survei yang menggunakan komunikasi interpersonal dan kelompok. 

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data 

utama dari penelitian lapangan dan sumber data sekunder dari hasil 

penelitian kepustakaan. Koleksi yang digunakan meliputi wawancara 

ekstensif, observasi, dan dokumen. Sejak itu, teknik pengolahan dan 

analisis data diterapkan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, 

dan inferensi. 

Berdasarkan hasil kajian Strategi Komunikasi dakwah Yayasan 

Wahyu Mandiri dalam membina anak dari keluarga broken home di 

desa Bontoara dapat dilihat dalam dua aspek yaitu komunikasi antar 

keluarga individu dan komunikasi kelompok. Secara umum, sangat 

sulit untuk menangani perilaku anak ketika dia pertama kali datang ke 

Wahyu Mandiri, karena hambatannya adalah karena perbedaan 

kepribadian dan latar belakang anak, yang bisa sulit untuk ditangani 

oleh pelatih dan manajer. Faktor pendukung antara lain pelatih atau 

manajer yang menggunakan pendekatan komunikasi anak yang 

dianggap sebagai anak biologis. Hal ini membuat anak nyaman dengan 

pembina/pengelola Yayasan yang menyampaikan komunikasi 

dakwahnya.  



19 
 

 

 

c. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam 

Mensosialisasikan Program Smart City.
11

 Studi ini berfokus pada 

pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana Strategi Komunikasi Kota 

Tangerang Selatan diterapkan untuk mensosialisasikan program smart 

city? Lalu, faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Pemkot 

Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan program smart city? Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori Hafied 

Cangara. Strategi komunikasi terdiri dari lima fase: Penelitian, 

perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Onong Uchjana 

Effendy menjelaskan bahwa strategi komunikasi merupakan perpaduan 

antara perencanaan media dan pengelolaan media untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Dalam ilmu bisnis, strategi terdiri dari tiga fase: 

Formulasi, implementasi, dan evaluasi. 

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa teks, bahasa, atau perilaku yang 

diamati dari seseorang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD 

Kota Tangerang Selatan melakukan sosialisasi melalui layanan smart 

city dalam lima tahap yaitu penelitian tahap pertama, review program 

yang sudah ada, dan yang belum bisa. Pada tahap perencanaan, 

Pemerintah Kota Tangerang Sud menggunakan elemen komunikasi 

untuk membuat rencana strategis. Tahap implementasi melibatkan 

                                                 
11

Aprilia Lianjani, “ strategi komunikasi pemerintah kota tanggerang selatan dalam 

mensosialisasikan program smart city”,( skripsi  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,tahun 2018). 
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penerapan strategi yang direncanakan. Langkah evaluasi dan pelaporan 

dilakukan setelah proses sosial selesai. Selain itu, sosialisasi 

menggunakan jejaring sosial dan media massa. Optimalkan 

penggunaan media sosial, khususnya Instagram, Twitter, dan website, 

serta gunakan media massa. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

NO PENELITIAN JUDUL HASIL PERBEDAAN 

1.  Fitri Aisyah  

Ritonga, Tesis  

2020 

STRATEGI 

KOMUNIKASI 

LEMBAGA 

DAKWAH 

KAMPUS DALAM 

MEMBENTUK 

KEPRIBADIAN 

MAHASISWA 

STMIK BUDI 

DARMA MEDAN 

Untuk mengetahui strategi 

komunkasi yang dibangun oleh  

lembaga dakwah kampus untuk 

membentuk kepribadian 

mahasiswa STMIK Budi Darma 

Medan,  serta mencari faktor 

penghambat dan keberhasilan 

lembaga dakwah kampus dalam 

membentuk kepribadian 

mahasiswa STMIK Budi Darma 

Medan. Dalam penelitian ini 

strategi yang digunakan ialah  

strategi mengembangkan kajian 

yang melalui materi serta 

berdakwah melalui media dan  

ke dalam bentuk kepedulian 

terhadap sesama. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu 

terletak pada obyek 

penelitiaanya. 

Penelitian ini berfokus 

pada strategi 

komunikasi Rumah 

Moderasi Beragama 

dalam penanaman 

nilai – nilai Islam 

moderat di UIN 

KHAS Jember 

2. Nurhudayanti 

Ridwan ,  

skripsi 2017 

STRATEGI 

KOMUNIKASI 

DAKWAH 

YAYASAN 

WAHYU MANDIRI 

DALAM 

PEMBINAAN 

ANAK 

KELUARGA 

BROKEN HOME 

DI DESA 

BONTOALA 

fokus masalah skripsi ini ialah 

seperti apa strategi komunikasi 

dakwah  

Yayasan Wahyu Mandiri dalam 

pembinaan anak keluarga broken 

home di Desa  

Bontoala serta faktor pendukung 

dan penghambat strategi 

komunikasi dakwah  

Yayasan Wahyu Mandiri dalam 

pembinaan anak keluarga broken 

home di Desa  

Bontoala. Kesimpulan yang 

dihasilkan dalam skripsi  ini 

adalah . 1. Strategi komunikasi 

Perbedaan dalam 

penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu 

terletak pada obyek 

penelitiaanya . 

Penelitian ini berfokus 

pada strategi 

komunikasi Rumah 

Moderasi Beragama 

dalam penanaman 

nilai – nilai Islam 

moderat di UIN 

KHAS Jember dan 

kajian pembahasan 

mengenai penanaman 
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dakwah yang dibangun yayasan 

wahyu mandiri adalah, 

menggunkan strategi 

komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi antar kelompok . 

nilai – nilai Islam 

moderat atau moderasi 

beragama. 

 

 

 

3. Aprilia Lianjani, 

skripsi  

tahun 2018 

STRATEGI 

KOMUNIKASI 

PEMERINTAH 

KOTA 

TANGERANG 

SELATAN DALAM 

MENSOSIALISASI

KAN PROGRAM 

SMART CITY 

Berdasarkan hasil survei 

tersebut, DPRD Kota Tangerang 

Selatan melakukan sosialisasi 

melalui sektor smart city dalam 

lima tahap, penelitian tahap 

pertama. Tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap 

evaluasi, dan tahap pelaporan. 

Selain itu, sosialisasi 

memanfaatkan media sosial dan 

media massa. Optimalkan 

penggunaan media sosial Anda, 

terutama Instagram, Twitter, dan 

situs web. Kemudian melalui 

pemanfaatan media massa, yaitu 

melalui surat kabar publik dan 

spanduk. 

Dalm penelitian yang 

menggunakan 

pendekatan yang sama 

yakni pendekatan 

kualitatif .ada 

beberapa perbedaan 

dalam penelitian ini, 

yang pertama adalah 

obyek penelitian, dan 

teori analisi yang di 

gunakan dalam  

penelitian ini, dimana 

penelitian ini   

menggunakan teori 

Hafied Cangara. 

Bahwa strategi 

komunikasi meliputi 

lima tahap yaitu: 

penelitian, 

perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan. 

 

Setelah menemukan beberapa penelitian terdahulu, peneliti 

menemukan beberapa faktor untuk diperbandingkan dan yang menjadi 

perbedaan dalam penelitian ini. Dari beberapa penjelasan yang sudah 

terurai  baik  dalam bentuk table pengklasifikasian persamaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam metode 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan 

data, dan kajian pembahasan secara umum yaitu tentang strategi 

komunikasi. Sedangkan yang menjadi  pembeda dalam penelitian ini 
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adalah obyek penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisis 

rumusan masalah. 

B. KAJIAN TEORI  

Strategi komunikasi yang dijelaskan oleh Smith  dalam “strategy 

planning for public relations” adalah kegiatan atau kampanye komunikasi 

yang sifatnya  informasional atau persuasi, untuk membangu pemahaman dan 

dukukangan terhadap suatu ide, gagasan atau kasus, produk maupun jasa yang 

terencana yang dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba atau nirlaba, 

dengan rencana terpusat serta alternatif lain berdasarkan penelitian dan 

evaluasi.  

Sementara itu, pengertian strategi komunikasi yang dijelaskan Onong 

Uchjana Effendi didalam bukunya dengan berjudul “Dimensi Komunikasi” 

menyatakan bahwa strategi komunikasi, merupakan pedoman bagi suatu 

perencanaan dan pengelolaan media melalui agar bisa mencapai suatu tujuan. 

dan Untuk bisa mencapai hal ini, strategi komunikasi harus  bisa dapat 

mendikte bagaimana operasi harus dilakukan secara taktis, dalam arti bahwa 

pendekatannya dapat berbeda setiap saat tergantung pada situasi dan kondisi. 

Strategi pada komunikasi ialah cara bagaimana mengatur pelaksanaan 

prosedur komunikasi untuk bisa berhasil. Strategi komunikasi pada dasarnya 

adalah perencanaan atau planning untuk mencapai suatu tujuan dan untuk 

mencapai tujuan tersebut strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan 

yang hanya akan menunjukkan tujuan tetapi juga harus bisa menunjukkan cara 
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operasionalnya.12 Maka dari itu pentingnya sebuah media komunikasi agar 

sebuah strategi  mencapai dengan tepat sasaran perlu diadakannya 

perencanaan sebagai alat untuk memaksimalkan peran strategi komunikasi.   

Dalam strategi sendiri Fred R. David menyatakan bahwasanya pada 

suatu proses strategi ada beberapa  langkah - langkah yang harus ditempuh, 

sebagai berikut :  

1. Perumusan Strategi, Elemen yang termasuk pada perumusan atau 

penyusunan  strategi adalah menentukan tujuan, relatif terhadap 

kesempatan dan hambatan eksternal, mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan internal, dan penciptaan strategi alternatif, posisi dan pilih 

cara untuk implementasi. dalam titik ini ialah pada tahapan 

perancangan dan memilih berbagai strategi yang pada akhirnya 

mengarah pada tercapaianya target dan tujuan instansi . 

2. Implementasi Strategi, dimana implementasi strategi juga dikenal 

sebagai tindakan atau bentuk realisasi dalam strategi, karena 

implementasi berarti mengarahkan untuk mengubah strategi yang 

dikembangkan menjadi suatu tindakan. Kegiatan yang termasuk pada 

implementasi strategi ialah mengembangkan budaya adopsi strategi, 

menciptakan struktur yang efektif, mengubah tujuan, mempersiapkan 

dana, dan mengembangkan serta menggunakan sistem informasi 

dengan istikomah.  

                                                 
12

Yusuf  Zainal  Abidin, Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi), (Bandung: 

Pustaka Setia 2015), 115.  
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3. Evaluasi Strategi, Evaluasi strategi ialah suatu proses dimana pimpinan 

atau penanggung jawab melakukan  pembandingan  antara hasil - hasil 

yang diproleh  dari realisasi strategi dengan target pencapaian tujuan. 

Kemudian Tahap akhir dari  strategi ialah mengevaluasi strategi yang 

sudah dibentuk sebelumnya. Untuk melihat tingkat keberhasilan yang 

dicapai dan kendala yang dialami. 
13

 

Selain itu dari sebuah perencanaan juga perlu adanya rangka 

penyusunan strategi komunikasi. Dimana diperlukan suatu pemikiran 

dengan memperhitungkan beberapa faktor-faktor pendukung dan 

penghambat. Akan mejadi lebih baik jika pada strategi komunikasi 

serta faktor pendukung dan  penghambat pada setiap komponen, 

diantaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi dan kondisi, 

pemilihan media komunikasi.
14

 

Strategi  komunikasi dapat digunakan untuk :  

a. Suatu perencanaan, tindakan yang diinginkan dengan sengaja.  

b. Suatu cara, sebuah manuver khusus yang dirancang untuk 

mengalahkan lawan atau pesaing.  

c. Suatu pola dalam serangkaian operasi.  

d. Suatu lokasi, pandangan dunia.  

Sedangkan menurut Pace an Falues tujuan dari strategi komunikasi 

adalah:  

                                                 
13

Fred R. David, Manajemen Strategi Konsep (Jakarta: Prenhallindo, 2002), 5. 
14

Ibid.,115-116 
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a. To secure understanding, atau menyelaraskan kesepemahaman. 

Agar bisa memastikan ada pemahaman dalam komunikasi.  

b. To establish acceptance, atau untuk menetapkan penerimaan. 

Adalah bagaimana penerimaan ini dapat dikembangkan lebih lanjut 

dengan tepat.. 

c. To motivate action atau untuk memotivasi tindakan. 

d. The goals which the communicator sought to achieve atau tujuan 

yang harus dicapai komunikator. Berikut adalah cara komunikator 

dalam proses komunikasi mencapai tujuannya.  

Fungsi strategi komunikasi makro dan mikro memiliki fungsi ganda, 

sebagai berikut :  

a. Untuk secara sistematis menyebarkan pesan komunikasi yang 

informatif, persuasif, dan informatif kepada informan atau 

khalayak untuk hasil yang optimal. 

b. Untuk menjembatani kesenjangan budaya karena mudah diperoleh 

dan mudah terlibat dalam media dan jaringan sosial.   

Komponen strategi komunikasi menurut Cutlip, menekankan perlunya 

mengetahui langkah-langkah taktis suatu strategi komunikasi untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan melalui langkah-langkah berikut untuk memudahkan 

pelaksanaan dan pelaksanaan startegi komunikasi : 

a. Prinsip dasar membingkai pesan atau menulis pesan untuk komunikasi 

adalah mengetahui dengan cermat sudut pandang target atau pengirim 

dan situasi masalah.  
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b. Sematik adalah suatu  ilmu tentang arti kata. 

c. Symbol, komunikasi bukan sekedar semantik, komunikasi juga 

menggunakan smbol dan stereotip. 

d. Rintangan dan stereotip, hambatan untuk menjelaskan pesan ada 

dipihak komunikator dan audiennya. 

e. Memasukkan semuanya kedalam kampanye, Hyman dan Sheatesley 

menyebutkan alasan utama mengapa banyak kampanye organisasi 

batal yaitu, ada orang yang tidak tau apa – apa tapi keras kepala. Orang 

– orang ini sulit diajak bicara, bahkan dengan informasi yang kuat 

sekalipun. 

f. Menyebarkan pesan, usaha agar ide atau inovasi diterima bukan hanya 

memberikan informasi kepada audien melalui media masa atau pubiks 

inrternal.  

g. Mempertimbangkan lagi  proses, tiga unsur yang sudah ada untuk 

setiap upaya komunikasi adalah pengirim atau komunikator, pesan dan 

tujuan atau sumber komunikator. 

Anwar Arifin dalam bukunya “Strategi Komunikasi” menyatakan 

bahwa: Sesungguhnya strategi adalah seperangkat keputusan bersyarat tentang 

tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, 

merumuskan strategi komunikasi berarti memperhatikan kondisi dan situasi 

(ruang dan waktu) yang dihadapi dan mungkin dihadapi di masa yang akan 

datang agar efektif. Dengan strategi komunikasi ini berarti ada beberapa cara 
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yang dapat digunakan untuk secara sadar menggunakan komunikasi untuk 

menciptakan perubahan pada khalayak dengan mudah dan cepat. 

Sebuah strategi komunikasi pada dasarnya adalah perencanaan untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi harus menunjukan taktik operasionalnya, 

bukan sekedar peta jalan yang menunnjukan arah. Demikian pula, strategi 

komunikasi merupakan pedoman perencanaan media dan menegemen 

komunikasi untuk mencapai tujuan . Dalam artian bahwa pendekatan 

(approach) bisa berbeda sewakt-uwaktu bergantung situasi dan kondisi seperti 

halnya dengan kondisi.
15

 

Onong menyebut sebuah ungkapan yang sangat terkenal dalam 

bukunya Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi Militer, yang jika diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia berbunyi “menangkan perang, bukan 

pertempuran”, yang berarti kemenangan. Perang yang tidak dimenangkan 

dalam pertempuran. Pentingnya strategi memenangkan perang dan pentingnya 

taktik memenangkan pertempuran. 

Strategi merupakan dari keseluruhan keputusan kondisional mengenai 

tindakan yang harus dipraktekan untuk mencapai tujuan. Dalam merumuskan 

strategi komunikasi selain dibutuhkan perumusan tujuan yang jelas, juga harus 

bisa memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak atau saran.
16

 Sebab 

menurut Anwar menghitungkan kondisi dan situasi sangat berpengaruh 

terhadapnya jalannya komunikasi.  

                                                 
15

Efendy, Onong Uchana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya 

2005), 32. 
16

Anwar Arifin, Strategi Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas, (Bandung: Armico 1984), 59. 
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Misal dengan kondisi yang kurang mendukung saat berkomunikasi 

lewat telepon maka otomatis terganggu efektifitas saat menyampaikan pesan, 

maka strategi komunikasi  yang diinginkan tidaklah berjalan dengan mulus, 

apalagi soal situasi yang sedang tidak memungkinkan.  

Oleh karena itu dari beberapa paparan tentang strategi komunikasi oleh 

para pakar komunikasi, memiliki keterkaitan sebab dalam sebuah strategi 

perlu disusun sebuah perencanaan dan managemen. Perencanaan sendiri 

adalah bagian dari upaya dari sebuah strategi agar dapat menyesuaikan target 

sasaran komunikasi, sedangkan menegemen sendiri adalah pengambilan 

kebijakan secara teratur agar dalam pencapaian strategi komunikasi tersusun 

dan terarah.   

1. Komunikasi  

a. Pengertian Komunikasi  

Komunikasi diambil dari bahasa latin yaitu communication, 

dari kata communis dengan arti sama. Berarti , memiliki arti yang 

sama. Jadi, contohnya, ketika dua orang melakukan komunikasi, dalam 

bentuk percakapan, komunikasi itu berlangsung atau berlanjut selama 

masih ada persamaan makna dari apa yang dikatakan. Adanya 

persamaan bahasa yang digunakan saat melakukan  pembicaraan tidak 

selalu berarti sama. Dengan kata lain, memahami suatu bahasa tidak 

selalu berarti memahami makna yang disampaikannya. Selain 
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memahami bahasa yang digunakan, keduanyajuga mengerti makna 

dari bahasa yang di komunikasikan .
17

 

Proses Komunikasi  adalah sebuah proses yang menjelaskan 

“siapa” sedang mengatakan “apa” menggunakan saluran apa, kepada 

siapa, dan efek atau hasil seperti  apa”, (Who? Says what? In which 

channel?To whom?With what effect). Menurut   Laswell dalam teori 

komunikasinya. 

Sedangkan Bernard Berelson dan Barry A menjelaskan. Suatu  

komunikasi ialah proses menyampaikan pesan atau berita, sebuah ide, 

emosi, dan kecakapan  dengan menggunakan bahasa, simbol, angka, 

gambar, huruf, grafik dan lainnya. . 

b. Tujuan dari Komunikasi  

Komunikasi adalah proses dimana orang memberitahukan 

pikiran dan gagasannya kepada seseorang yang lainnya dengan 

menggunakan lambang-lambang berupa bahasa, gambar, dan lambang-

lambang yang memiliki arti  dan bisa di mengerti secara bersama-

sama. Dalam menyampaikan pesan/informasi, komunikasi terutama 

terjadi diantara makhluk hidup terutama manusia dan hewan, dan 

dengan perkembangan teknologi terkini, komunikasi antara manusia 

dengan mesin atau robot, komputer, dan berbagai bentuk sibernetika 

lainnya semakin berkembang juga mungkin rekayasa. Kegiatan 

komunikatif ini biasanya memiliki tiga tujuan: untuk mengerti sesuatu, 

                                                 
17

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, h. 9. 
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untuk mengkomunikasikan sesuatu, dan untuk mensugesti atau 

mengarahkan seseorang agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan 

pengirim pesan atau komunikator . 

Oleh karena itu  kesimpulannya, tujuan dari komunikasi dalam 

hal ini  ialah untuk tercapainya sebuah saling pengertian (mutual 

understanding), kesepemahaman bersama (comong understanding), 

dan kesepakatan timbal balik (mutual agreement). Maka dalam hal ini 

dapat dilihat tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan komunikasi 

bisa  dinilai dari sejauh mana  anatar pelaku komunikasi bisa sampai 

saling mengerti dan mencapai pada kesepakatan bersama dalam proses 

komuniksi yang disampaikan.
18

 

c. Proses  - proses Komunikasi  

Proses komunikasi dibagi menjadi dua fase, primer dan 

sekunder. Proses komunikasi yang utama adalah proses penggunaan 

lambang atau symbol sebagai media untuk menyampaikan pikiran dan 

perasaan seseorang kepada orang lain. Simbol sebagai media utama 

komunikasi adalah bahasa, simbol, gambar, warna dan sebagainya. 

Bahasa yang paling populer dalam komunikasi jelas, karena 

memungkinkan Anda untuk menyampaikan pikiran Anda kepada 

orang lain. Proses komunikasi sekunder adalah proses menggunakan 

simbol sebagai media pertama dan kemudian menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua untuk menyampaikan pesan dari satu 

                                                 
18

T. May Rudy, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional  (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2005) h. 57. 
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orang ke orang lain.Seseorang komunikator yang menggunakan media 

kedua untuk melancarkan komunikasinya karena komunikan atau 

audien sebagai sasarannya sedang berada di tempat yang jauh atau 

jumlahnya banyak. Surat, telepon, telegram, surat kabar, majalah radio, 

TV, film dan banyak lagi merupakan  media kedua yang sering 

digunakan dalam  melakukan komunikasi.
19

 

d. Unsur-Unsur  pada  Komunikasi  

Dalam suatu proses komunikasi tentunya ada yang namanya 

unsur atau komponen – komponen komuniksasi, seperti berikut : 

1. Komunikator, (Sender atau pengirim pesan/berita ) .  yaitu 

seseorang atau sekelompok orang atau pihak  yang  menyampaikan  

pesan atau informasi. 

2. Pesan atau Berita (Message), ialah informasi atau sinyal yang 

disampaikan oleh komunikator dalam bentuk tanda, teks atau 

tulisan, bahasa, suara dan bentuk pengertian lainnya agar apa yang 

ingin disampaikan oleh komunikan atau penerima pesan dapat 

tersampaikan dan dipahami.  

3. Media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

komunikasi, berarti melalui suatu lambang/simbol yang memiliki 

makna berupa pesan/pemahaman. Saluran komunikasi dan media 

berupa alat/sarana yang menyampaikan suara untuk didengar 

(ucapan), tulisan dan gambar untuk dilihat (visual), sensasi bau dan 

                                                 
19

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, hal. 11. 



32 
 

 

 

bau, dan bentuk fisik untuk disentuh. Contoh: TV, radio, koran, 

majalah, telepon, monumen, poster, spanduk, foto, lukisan, 

braille,dan media sosial atau internet . 

4. Komunikan (Receiver atau penerima pesan/berita), yaitu seseorang 

yang dimaksudkan menjadi sasaran atau target untuk menerima 

pesan dari komunikator. 

5. Efek atau umpan balik adalah dimana seorang komunikan dapat 

terpengarus dari pesan yang sudah disampaikan oleh komunikator 

dapat memberikan timbal balik berupa respon dalam melanjutkan 

proses komunikasi atau perubahan pada diri komunikan yang 

diakibatkan dari proses komunikasi tersebut, baik dalam mencapai 

pemahaman yang sama dan mengerti apa yang disampaikan dari 

proses komunikasi.
20

 

e. Sifat-sifat komunikasi 

Dalam teori ilmu dan filsafat komunikasi menurut Onong 

Ucjhana Effendy yang ditulis dalam bukunya, menjelaskan bahwa 

sifat-sifat dibagi menjadi sebagai berikut.
21

: 

1. Komunikasi verbal, ialah proses komunikasi yang menggunakan 

pesan verbal,  sedangkan menurut Deddy Mulyana, menjelaskan 

bahwa pesan verbal ialah semua jenis simbol atau tanda yang 

mengunakan bahasa atau kata – kata, dan tindakan untuk 

                                                 
20

T. May Rudy, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2005) h. 4-5. 
21

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2013) hal. 53. 
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berhungan atau menjalin komunikasi dengan orang lain 

menggunakan ucapan atau bahasa lisan . singkatnya pesan verbal 

juga disebut bahasa, bahasa verbal ialah faktor pertama yang 

penting untuk bisa mengutarakan pesan, gagasan, dan apa yang 

dimaksudkan oleh pelaku komunikasi.
22

  berikut adalah jenis dari 

komunikasi verbal:  

a) Secara  tertulis ialah pesan yang disampaikan dengan tulisan. 

Keunggulan  dari penyampaian pesan secara tertulis ialah  bisa 

mempersiapkan pesan komunikasi sebelum disampaikan 

kepada penerima terlebih dulu.
23

 

b) Secara lisan ialah penyampaian pesan komunikasi dengan lisan, 

atau berbicara langsung saat bertatap muka atau secara tidak 

langsung dengan perantara media telekomunikasi seperti 

telepon dan lainnya.
24

 

2. Komunikasi non verbal yang dijelaskan oleh Larry A. Samovar dan 

Richard F.Poter, adalah bentuk komunikasi selain dari tindakan 

verbal, tidak menggunakan bahasa lisan, dan tilisan, bisa melalui 

bahasa isyarat dari anggota tubuh seperti kedipan mata, senyuman, 

gerakan tangan dan tanda lainnya. Sederhananya, pesan non verbal 

                                                 
22

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) 

hal. 260-261. 
23

3HAW Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000) hal. 99. 
24

HAW Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, hal. 99. 
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ialah semua yang menggunakan  isyarat yang bukan  dari  kata-

kata.
25

 

3. Komunikasi Tatap Muka ialah  bentuk dari pelaksanaan 

komunikasi yang dilakukan secara langsung, dan berhadapan tanpa 

ada media atau peranta apapun dalam penyampaian pesannya. 

4. Menggunakan media sebagai saluran penyampaian pesan atau 

proses komunikasi,  dimana media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan seperti media elektronik, media massa, dan 

media sosial atau media online. 

C. Rumah Moderasi  Beragama 

1. Pengertian  

Lembaga atau instansi yang dibangun di lingkungan kampus atau 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  (PTKI), dengan maksud untuk bisa 

menjalankan tugas atau fungsi yang sudah ditetapkan dalam perundang – 

udangan yang ada, seperti penguatan, dan pemahaman tentang moderasi 

beragama di lingkup PTKI, yang kemudain lembaga ini ditetapkan 

menjadi Rumah Moderasi Beragama.
26

 

2.  Kedudukan Rumah Moderasi Beragama Di lingkup Perguruan Tinggi  

Rumah Moderasi Beragama merupakan kelompok satuan kerja  

(Pokja)  yang didirikan di lingkungan PTKI, dan memiliki fungsi sebagai 

leading sektor dalam pelaksanaan dan penguatan dalam paham moderasi 

beragama bagi masayarakat yang berada dilingkungan perguruan tinggi 

                                                 
25

Riswandi, Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) h. 69. 
26

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis 

Rumah Moderasi Beragama 
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atau PTKI, untuk keperluan tertentu dan dapat diperluas dalam unit-unit 

lembaga pendidikan  lainnya seperti fakultas, dan secara khusus bisa 

mempunyai kantor yang bertempat di lingkungan perguruan tinggi . dan 

Dalam kepengurusan Rumah Moderasi Beragama sudah ditetapkan  oleh 

kampus dengan menggunakan keputusan dari Rektor/Ketua PTKI. 

RMB  bertugas untuk mendukung dari adanya pelaksanaan tugas 

Kelompok Kerja Moderasi Beragama  yang ada pada kementerian. 

Menyusun, membuat dan menilai bahan komunikasi, informasi, dan 

sedukasi yang berkaitang dengan Moderasi Beragama. Melakukan 

komunikasi, literasi, dan edukasi tentang  Moderasi Beragama kepada 

instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau 

masyarakat secara luas . melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah secara 

luas. Melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tri dharma 

perguruan tinggi yang sesuai. melakukan upaya untuk tindakan 

pencegahan dan penanganan yang bisa bertentangan dengan prinsip nilai 

Moderasi Beragama dan  melakukan pemantauan serta secara konsisten 

melakukan evaluasi dari pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama  yang 

ada di lingkungan  PTKI. 

3. Urgensi Moderasi Bergama  

Fahruddin menjelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan suatu 

keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan beragama , sangat 
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dibutuhkan yang namanya moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang 

sedang atau di tengah – tengah dan tidak berlebihan. 
27

 

Ide dasar dari moderasi ialah untuk mencari persamaan, bukan  

justru mempertajam perbedaan. Berikut beberapa alasan mengapa perlu 

adanya moderasi beragama : 

a. Moderasi beragama sangat menjunjung tinggi nilai – nilai 

kemanusiaan. 

Tujuan adanya suatu agama yaitu untuk menjaga harkat dan 

martabat manusia sebagai salah satu ciptaan tuhan yang mulia dimuka 

bumi ini . dan menjaga keselamatan anatar sesama, saling menghargia, 

tidak saling bersiteru bahwan saling membunuh. Untuk itu visi misi 

dari keagamaan yaitu untuk terus membawa perdamaian menjaga 

keharominisan dan keseimbangan dalam mejalani kehidupan baik 

dalam beragama dan bernegara . 

Salah satu ajaran yang dibawa oleh moderasi beragama yaitu 

menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusian. Tidak semata – mata bagi 

umat manusia menjalankan keyakinannya sebagai umat beragama yang 

fanatik, dimana dapat dengan mudah terganggu dengan keberadaan 

agama lainnya, hingga kemudian dapat mengarah pada pembenaran 

secara prespektif pribadi dan menyalahkan keberadaan penganut 

agama lainnya. hal ini yang menjadi cikal bakal pertentangan antar 

manusia terjadi, dan menghilangkan satu nyawa mengatasnamakan 

                                                 
27

 Agus ahmadi,  moderasi beragama dalam keagamaan Indonesia ,  diklat keagamaan,. 13 no 2 , 

(maret 2019):  51. 
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agama bisa dinormalisasi, padahal itu sudah jauh dari ajaran agama 

yang sesungguhnya.  

Saat ini sudah semakin sering , sebagian orang menggunakan 

ajaran agama hanya sebatas kepentingan pribadi untuk memenuhi  

hasrat politiknya . praktik  eksploitatif atas nama agama  seperti ini 

yang sering  menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak 

seimbang, akan lebih cenderung ekstrem dan berlebih-lebihan . Jadi, 

dalam hal ini, mengapa menjadi penting dalam  moderasi beragama 

ialah karena moderasi beragama hadir untuk menjadi cara 

mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan 

agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat 

manusia, tidak justru  sebaliknya. 

b. Berkembangnya cara pandang dan praktik kegamaan yang berlebihan  

Manusia semakin bertambah dan beragam setelah ribuan tahun 

agama agama hadir didalam kehidupan . mulai berkembang dalam 

bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa yang pasti menyebar di berbagai 

wilayah dan negeri . tentunya dengan terjadinya penyebaran tersebut, 

paham dan ajaran keagamaan juga mulai ikut tersebar dan 

pemahamannyapun akan semakin beragama . buku – buku induk karya 

pemuka agama dalam hal ini tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan 

hidup yang semakin kompleks dalam persoalannya.  Tafsif – tafsir 

keagamaan mulai bercabang dalam konsteks pemahaman diberbagai 

lini kehidupan dan akan menjadi berbeda dari setiap kelompok yang 
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menganutnya, ada sebagain yang memahami secara tekstual, ada 

beberapa yang justru hanya memahami atau menafsirkan sesuai 

dengan apa yang ingin dipahami atau diketahui secara kepentingan 

pribadi saja, Sehingga memunculkan absolutisme keagamaan dan 

klaim kebenaan menjadi subyektif.    

Segingga konflik yang berlatang belakang keagamaan sering 

kali terjadi,dan sudah banyak negera–negara lainnya yang mengalami 

perperangan hebat dengan konfleik agama, yang sering kita kenal 

dengan paham radikalisme, ekstrimisme. Maka menjadi penting 

digaungkan kembali ajaran tentang paham moderasi beragama agar 

bisa menjadi cara beragama yang moderat dan tetap menjaga 

keseimbangan dama beragama dan berbangsa. 

c. Kuatnya arus intoleransi dan radikalisme keagamaan  

Seperti yang sudah dijelaska diatas bahwa menganggap 

kebenaran hanya milik sendiri, tidak menerima keberadaan agama 

lainnya, praktik keagamaan yang fanatik, dan mudah menyalahkan 

agama yang lain, dan yang terakhir tidak adanya pemahaman 

keagamaan yang secara mendalam, semua itu berujung pada sikap 

intoleransi dan akar dari paham radikalisme keagamaan. Seharusnya 

kita harus Taat dalam beragama dan komitmen dalam bernegara sesuai 

amanat Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar falsafah kehidupan rakyat 

di negara Indonesia . 
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Karenanya bermoderasi beragama menjadi sangat penting  

untuk dijadikan sebagai paradigma dalam menjalani kehidupan 

berbangsa dan beragama.  

D. Penanaman  nilai –nilai  

1. Penanaman  

Penanaman menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah 

suatuproses,cara pembuatan menanam, menanami atau menanamkan atau 

proses (cara) menanamkan.
28

sedangkan yang dalam hal iniyaitu  

bagaimana suatu proses atau cara maupun tindakan yang diberikan, 

memberikan suatu pengertian, penjelasan, pemahaman kepada  peseta atau 

komunikan. Atau bisa juga tentang bagaimana cara ataupun usaha seorang 

pendidik  atau komunikator dalam menanamkan nilai-nilai keIslaman pada 

diri seseorang, yang dilandasi oleh pemahaman kondisi  yang berbeda-

beda.  

Maka diperlukannya suatu metode untuk menanamkan nilai-nilai 

keIslaman atau sesuai dengan pembahasan penelitian adala nilai–nilai 

Islam moderat, untuk menvapai apa yang sudah diinginkan dan menjadi 

target tujuan bersama, berikut beberapa metode yang digunakan untuk 

menamakan ajaran nilai keIslaman: 

Pertama, adalah metode ceramah, dimana metode ceramah ini 

dilakukan dengan memberikan pemahaman, penjelasan, terkait suatu 

persoalan atau materi pesan yang akan disampaikan  menggunakan bahasa 

                                                 
28

WJS. Purwadarminta, Kamus Besar Baha Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984),895. 
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lisan yang jelas dan bisa dipahami dengan mudah oleh komunikan, 

penyampaian dalam hal ini disampaikan oleh seorang komunikator atau 

orang yang menyampaikan pesan, bisa seorang guru, penyuluh agama, 

pemuka agama atau lainnya. 

Kedua, adalah Metode Diskusi, dimana metode ini menggunakan 

cara dengan melakukan dialog anata dua orang atu lebih, untuk membahas 

suatu persoalan yang akan dicari bersama konflik dan solusinya. Mulai 

dari memberikan pandanagan atau pendapat dari masing – masing pelaku 

komunikasi dan beradu argumen untuk mendapatkan suatu kesepakatan 

bersama sebagai solusinya atau jalan tengahnya .29 

Ketiga, adalah Metode Tanya Jawab, metode ini dapat dilakukan 

oleh  pengajar atau komunikator untuk melhat sejauh mana pemahaman 

peserta, seperti halnya Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Agama 

Islam  kepada umatnya  ternyatasering menggunakan metode tanya jawab 

terutama dalam nilai-nilai keIslaman. 

Keempat, menggunakan metode Drill, metode ini adalah metode  yang 

dilakukan secara berulang-ulang, istikomah dan bersungguh-sungguh 

dalam praktiknya, yang bertujuan untuk  mengasah keterampilan menjadi 

lebih matang .30 Menurut Winarno, metode drill adalah latihan yang 

bermaksud untuk mendapatkan keterampilan, dan  ketangkasan praktis 

terkiat ilmu dan pengetahuan yang sudah dipelajari.  

 

                                                 
29

Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam  (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 133. 
30

Shalahudin, Metodologi Pengajaran Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 100. 
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2. Nilai – nilai  

a. Pengertian Nilai  

Nilai menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengertian nilai secara bahasa adalah sifat-sifat atau hal yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan.
31

Nilai adalah ukuran hukuman, atau 

ukuran perilaku dan pilihan untuk suatu tujuan .  nilai    mengandung 

unsur-unsur yang meliputi pemikiran seseorang tentang apa yang baik, 

apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, atau apa yang 

diinginkannya.  

Menurut  Milton dan James Bank , nilai adalah  bentuk dari  

kepercayaan yang ada dalam tatanan sistem kepercayaan diantara 

manusia, untuk berperilaku sesuatu yang baik dan tidak baik . Nilai 

juga sesuatu yang merupakan pendorong dalam hidup manusia, yang 

memberikan hakikat, dan arti  pada perilaku seseorang.32 

Dan ada beberapa indikator dari nilai yang harus bisa dipahami, 

yaitu nilai memberikan arah dan tujuan bagi seorang manusia ke mana 

mereka harus menuju, apakah harus dikembangkan ataupun diarahkan. 

Nilai memberikan inspirasi atau aspirasi bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan kehidupannya. 

Nilai menyuruh atau mengarahkan untuk bertindak atau bertindak 

menurut adab masyarakat. Nilai menarik, mempesona pikiran individu 

dan berpikir, merefleksikan, memiliki, berusaha dan bertindak dalam 

                                                 
31

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 263. 
32

EM. K. Kaswadi, Pendidikan Nilai Memasuki tahun 2000 (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), 24-25 
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kehidupan sehari-hari. Nilai  menghalangi hati nurani seseorang 

mengalami berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, depresi, 

kegembiraan, dan keraguan. Nilai  berkaitan dengan keyakinan atau 

keyakinan seseorang. Nilai  mensyaratkan adanya suatu kegiatan 

dimana perilaku atau tingkah laku seseorang harus sesuai dengan nilai-

nilai tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai melampaui pemikiran dan 

mendorong atau membangkitkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan nilai-nilai tersebut. Nilai  muncul dalam kesadaran. Artinya, 

pikiran dan hati nurani seseorang berada dalam situasi kebingungan, 

masalah, atau dilema dalam menghadapi masalah hidup.  

b. Macam –macam nilai  

Pada dasarnya Nilai adalah suatu hal yang kompleks 

jugaberagam . berikut akan menjabarkan beberapa macam nilai 

menurut kriteria  yang dibagi menjadi empat : 

1. Nilai kebudayaan  

Nilai kebudayaan adalah nilai yang disetujui serta dianut 

oleh masayarakat, ruang lingkup pada organisasi, dalam 

lingkungan masyarakat, yang bersumber dari kebiasaan, keyakinan 

(beliefs), ekspresi benda-benda, dengan ciri-ciri tertentu yang dapat 

dibedakan di antaranya. bersama-sama sebagai tolok ukur perilaku 

dan respons terhadap apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

Nilai budaya ini telah diterapkan secara turun temurun dan 

merupakan warisan turun temurun. 
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2.  Nilai moral  

Nilai moral ini berkaitan dengan perbuatan yang baik dan 

buruk dari sesorang yang menjadi dasar kehidupan manusia serta 

juga bermasyarakat . Nilai moral tersebut biasa digunakan untuk 

menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinilai baik dan buruk 

didalam bermasyarakat. 

3. Nilai politik  

Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan bagaimana 

cara manusiadalam meraih suatu kemenangan dan bagaimana cara 

yang akan ditempuh oleh seseorang didalam memperoleh suatu 

kemenangan 

4. Nilai agama  

Nilai-nilai agama merupakan seperangkat aturan dan 

pedoman hidup yang bersumber langsung dari Tuhan melalui 

ajaran suatu agama. Negosiasi atau perubahan. Agama juga 

mengatur tatanan hubungan dalam hidup, yakni hubungan manusia 

kepada tuhannya, manusia dengan sesama manusia , dan manusia 

dengan alam atau mahluk lain ciptaan tuhan.  

Maka karenanya, nilai ini  bisa dijadikan landasan  dalam 

berpikir, bertindak, juga berperilaku dalam rangka menghadirkan 

kehidupan yang serasi juga  harmonis. 

Nilai dalam Agama Islam  itu sendiri, dimana tuhan telah 

menciptakan manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di 



44 
 

 

 

muka bumi ini, maka menjadi ssangat penting bagi manusia 

memiliki akhlak ata perilaku yang baik dan mulia. Sebagaimana 

Allah SWT sudah menciptakan Nabi Muhammhad  SAW sebagai 

seorang panutan dan contoh dalam akhlaqul karimahnya, dan 

sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Dalam hal ini peran 

pendidikan menjadi sangat penting dalam menanamkan dan 

meberikan pembelajaran terkait ahlakul karimah sejak dini kepada 

generasi muda.
33

 

E. Islam Moderat 

1. Pengertian Islam 

Islam ialah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rosulullah 

SWA sebagai nabi dan utusan trekahir untuk dijadikan pedoman oleh umat 

manusia hingga akhir zaman. .
34

 Menurut bahasa, Islam memiliki arti  

“tunduk dan pasrah”, dan dapat diartikan    “damai” yang diambil dari kata 

lain yaitu “salam” .dan sebutan “muslim” adalah sebutan bagi umat yang 

menganut Agama Islam , dan dimana Seorang Muslim adalah mereka yang 

memasrahkan segala yang ada pada dirinya kepada Penciptanya, yaitu 

Allah SWT. Sebuah penyerahan yang diinginkan oleh  sang pencipta  yaitu 

Allah SWT dari hambanya yang menganut Agama Islam . 

Islam memiliki tiga konsep atau dimensi dasar yang saling 

terintegrasi. Tiga aspek yang disebutkan adalah al-Islam atau kepasrahan 

dan ketundukan, kepercayaan atau keyakinan, dan akhirnya implementasi 

                                                 
33

Engkos Kosasih, Cerdas Berbahasa Indonesia, (Jakarta : Erlangga 2006), hal. 111-112. 
34

H. A. Kadir Sobur, loc. cit.  
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atau aktualisasi diri. Islam identik dengan pasrah. Penyerahan diri ditandai 

oleh kesaksian kepada fitrah (Allah dan Rasul-Nya) atau  pernyataan 

syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan jakat, puasa Ramadhan dan 

haji ke Baitullah. Hal ini disebut dengan rukun Islam .  

Menyerahkan diri pada Allah atau berserah adalah penting dan 

esensial dalam beragama karena berkaitan dengan fungsi kekhalifahan 

manusia. Fungsinya adalah menjadi "penolong" di bumi ini, dengan tujuan 

menyebarkan kebaikan dengan mengelola kehidupan dan alam manusia 

dengan lebih baik.Pentingnya menyerah telah lama menjadi identitas dan 

warisan agama para nabi, seperti yang diperintahkan Allah kepada bapak 

para nabi, Ibrahim. “Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepadamu: Tolaklah 

dirimu sendiri, kamu taat dan berkata aku berserah diri kepada Tuhan 

semesta alam.”35 Melalui QS.Ayat 125 dari An - Nisa, Allah juga 

berfirman: “Bukankah agama yang paling baik dan paling indah yaitu 

berserah diri kepada Allah? Orang yang tidak pernah puas adalah sumber 

kehancuran di bumi. 

Bentuk ketaatan dari masing-masing zaman Nabi tentu  saja tidak 

sama, namun pada masa Nabi Muhammad SAW dengan Agama Islam, 

beliau menekankan ketaatan pada lima unsur. Lima jenis ibadah tersebut 

adalah kesaksian (fakta) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 

Muhammad sebagai utusan Allah, setelah itu mereka menunaikan shalat, 

membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan akhirnya ke rumah 

                                                 
35

 (QS, Al Baqarah: 131). 
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Allah (menunaikan ibadah haji bagi ang mampu). Dan pengajaran yang 

berorientasi pada karakter, doa berfokus pada misi moral, zakat memiliki 

nilai kemanusiaan, dan puasa melambangkan semangat pengorbanan dan 

rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Mekkah. 

Dimensi Islam yang kedua adalah Aliman atau digunakan untuk 

mengartikannya sebagai “keyakinan”. Dalam kata iman, pembenaran 

berarti di dalam hati.Secara istilah, beriman berarti mengucapkan sumpah 

dengan lisan, membenarkan dengan bahasa, pikiran, dan dan 

mengaktuaisasikan dengan seluruh anggota tubuh . 

Iman ialah  amanah yang dapat memberi perasaan aman, tentram, 

dan damai bagi hati dan jiwa manusia. Memiliki kepercayaan kepada 

Tuhan berarti mempercayakan segala yang ada dala hidup ini kepada 

Allah. Disini Iman  memiliki makna positif bukan hanya percaya kepada 

Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan dalam segala aktivitas dan keputusan 

hidup.  

Keyakinan merupakan dasar utama dari segala akal pikir  dan 

perilaku pada  segala kegiatan dalam kehidupan, baik secara pribadi 

ataupun bersosial . pada dimensi keimanan ummat Islam dikenalkan pada 

yang namanya tingkatan rukun iman.  

Yang terakhir dari tiga dimensi agama adalah “Ihsan” atau 

pemenuhan diri. Ihsan adalah tingkatan paling tinggi dari agama manusia, 

ihsan mencakup iman selayaknya iman memeluk Islam. Rosulullah SAS 

bersabda dalam suatu hadist: “Ihsan adalah kamu menyembah Allah 
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seolah-olah kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya (tetapi) 

sebaliknya, Dia melihattmu. Dapat dilihat bahwa Ihsan adalah 

ajaran.tentang penghayatan terhadap Tuhan. kehadiran. 

2. Moderat  

Secara etimologis, menurut kamus besar bahasa indomesia atau 

KBBI, kata moderat berarti perilaku  yang selalu menghindari tingkah laku 

yang ekstrim atau terbuka. kata kunci utamanya ialah penghindaran, 

prilaku/tindkan, yang ekstrem. Ekstrem artinya yang terakhir, yang 

terbesar, yang paling keras, yang paling fanatik, dan yang keterlaluan. Jika 

mengacu pada diskripsi diatas, Islam yang moderat menyiratkan upaya 

sadar untuk menjauh dari jalan keragaman (Islam), jauh dari yang kasar, 

keras dan memalukan. Baik dalam sikap, pikiran, kata atau tindakan, 

sederhananya, kesederhanaan dalam arti etimologis difokuskan pada 

mempercantik sikap, tingkah laku dan pribadi yang baik atau lembut. 

Jadi, Khaled Abu Fadl yang merupakan seorang pakar sosiologi 

Islam kontemporer. Mengklasifikasikan kata moderat sebagai lawan 

puritan. Kaum Puritan adalah merupakan karekter dari pemahaman Islam 

yang terlalu murni, yang menyuarakan kembalinya Islam identitas yang 

autentik melalui pengimplemetasian  syariat Islam. 

Seperti dalam bahasa arab, arti kata moderat selalu selaras dengan 

kata altawassut (tengah), ali tidal (adil), dll. Dalam banyak kasus, oleh 

sebagian pakar Islam, istilah tersebut sering diartikan untuk 

menggambarkan perilaku atau tindakan yang tidak menghendaki pada 
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tindakan kekerrasan dan sikap yang kasar . Khususnya untuk pertanyaan, 

debat, dan diskusi wacana keagamaan yang menyentuh bidang teologi.  

Sikap tawassut merupakan representasi dari beragam pola yang 

tidak mendiskriminasi kelompok Muslim kanan di satu sisi, dan tidak 

memihak kelompok kiri di sisi lain.Karena sikap ini, sebagian besar 

pengikut Agama Islam  yang normatis atau fanatik, menganggap bahwa 

kelompok moderat  tidak mewakili girroh atau semangat keagamaan yang 

kuat. Banyak beberapa negara, istilah Tawassut merupakan ciri khas Islam 

yang erat kaitannya dengan nilai-nilai lokal, baik budaya, tradisi maupun 

adat. 

3. Konsep Islam moderat  

Konsep Islam moderat Dalam banyak penelitian, kecenderungan 

moderat selalu dikaitkan pada Agama Islam  yang berpihak dengan dunia 

sosial, dan disatu sisi  adalah bentuk antitesis dari kecenderungan Islam 

Puritan yang hidup saleh dan menganggap kesenangan dan kemewahan 

sebagai dosa. Secara umum, Islam moderat sering diidentikkan dengan 

karakteristik Islam universal, ia menekankan bahwa keselarasan diantata 

Islam sayap kiri yang dianggap murni, sedangkan Islam sayap kanan yang 

diidentikan pada konsepsi normatik.  

Islam yang moderat  adalah Islam yang memilih  jalan atau 

keputusan  tengah, tidak terlalu ke kanan  maupun ke kiri. Seperti 

pemikiran tantangan Hegel, jika Islam sayap kanan merupakan sebuah 

tesis, kemudian Islam sayap kiri menjadi antitesisnya, maka yang 
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mengambil peran pada posisi sebagai sintesis adalah Islam moderat . maka 

dari itu, kita dapat mengatakan bahwa iskam yang moderat ialah  bentuk 

peralihan antara paham Islam yang ekstrem, yaitu Islam  yang ekstrim ke 

kanan dan  Islam  yang ekstrim ke kiri.  

Secara terminologi istilah Moderat sebagai penjelasan yang 

menunjukkan bahwa mereka yang tidak mau penerapan kekerasan menjadi 

aliran pemikiran juga perjuangan. Menolak suatu kkerasan sebagai 

ideologi berarti menghilangkan cara berpikir dan pandangan diri seseorang 

dari pola ideologis apapun menuju kekerasan.  

Moderasi dalam ideologi berarti memelihara keseimbangan, 

keluasan, kedalaman, dan keluasan dalam berfikir dan bernalar. Hindari 

bentuk pemikiran yang terlalu kaku dan kulot atau ketinggalan zaman, 

baca dan tafsirkan aspek teologis teks.  

Memiliki ideologi moderat mewujudkan penglihatan sosial 

keagamaan  yang kritis, yang kemudian dapat mencegah seseorang 

memiliki pemahaman dan tindakan keagamaan yang sedikit atau tidak 

luas. keragaman sistem kepercayaan dan keyakinan mereka, dasar dari 

mereka masing-masing ialah bersedia  untuk menerima dan hidup 

berdampingan dengan kelompok agama dan golongan selain mereka. 

Sampai batas-batas yang sudah ditentukan, mereka juga memiliki sikap 

dan paradigma dalam beragama yang melihat kebenaran ajaran agama 

selain dari dirinya.  
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4. Karakteristik Islam moderat  

Ciri Islam moderat sering dipahami sebagai sikap toleran. dimana 

kata toleransi dalam  penjelasan Kamur BesarBahasa Indonesia (KBBI) 

artinya ialah  suatu perilaku atau sifat yang mendukung (menghargai, 

mengizinkan,) suatu kedudukan (pendapat, pendapat, keyakinan, 

kebiasaan, dsb) kebiasaan, tingkah laku, dsb) yang berbeda. dari atau 

bertentangan dengan posisinya sendiri. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, toleransi dalam Islam moderat 

mengandaikan manifestasi sikap beragam yang selalu terbuka dan terbuka 

terhadap segala bentuk agama di luarnya, baik itu pemikiran, kecurigaan, 

atau kepercayaan, upacara, katekese, dan lain-lain.Dalam diskursus 

keagamaan global, tindakan toleransi kebhinekaan juga dibahas sebagai 

jalan keagamaan yang menyeluruh. Adalah perilaku keagamaan yang 

cenderung melebur dengan agama-agama selain kepercayaan. Lawan dari 

inklusivitas adalah eksklusivitas. Sebaliknya, model diversifikasi eksklusif 

cenderung tertutup. Rendahnya persepsi bekerjasama dengan 

kelompoklain yang tidak sejalan dengan pemahaman dan agamanya.  

Karakteristik dari Islam moderat selanjutnya menurut penjelasan 

Din Syamsudin ialah sikap tenggang rasa. Secara etimologis, dalam 

Wiktionary, tenggang rasaberarti  mampu (berpartisipasi)  menghormati 
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(menghargai) perasaan orang lainnya. Definisi ini pempunyai kesamaan 

dengan Kamus Basar Bahasa Indonesia (KBBI).36 

Tenggang rasa dipahami sebagai sikap hidup dalam perkataan, 

tindakan, dan perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan 

menghormati orang lain. Jika mengacu pada pemahaman ini, maka Islam 

moderat membutuhkan realisasi diri yang senantiasa memelihara rasa 

cinta, hormat, dan penghargaan semua orang yang latar belakang agama 

(pemahamannya) berbeda dengan keyakinannya, keyakinan kita. 

Sederhananya, moderasi berarti toleransi, tetapi di atas semua itu 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk menoleransi orang lain. 

Menurut definisi, toleransi tampaknya memiliki kesamaan dengan 

toleransi. Kedua istilah ini memiliki arti yangsamayaitu saling 

menghormati antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sekilas 

terlihat mirip, namun dalam aplikasi sebenarnya ada beberapa perbedaan 

yang cukup mendasar. Toleransi pada dasarnya adalah kesediaan kita 

untuk peduli terhadap perasaan kita terhadap tindakan, perilaku, dan sikap 

orang lain. Dalam hal ini, orang dengan sikap toleransi yang tinggi 

akansering memaafkan orang lain dengan mudah. Adapun toleransi, 

kemampuan untuk peduli terhadap apa yang terjadi pada  perasan orang 

lain  terhadap tindakan, perilaku, dan perbuatan kita . 

Menurut din syamsudin karakteristik Islam moderat yang 

selanjutnya , ialah tepa selara,  menurut kamus besar bahasa Indonisia 

                                                 
36

 Abd Hannan,  Islam moderat dan tradisi populer pesantren: strategi penguatan Islam moderat 

di kalangan masyarakat madura melalui nilai tradisi popular Islam berbasis pesantren ,  

Dialektika, 13, no. 2 ( 2018): hal 155-157.  
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(KBBI), kata tepa mengacu ke konsep; memiliki kemampuan untuk 

merasakan (menahan) emosi (beban pikiran) orang lain agar tidak 

menyinggung atau membantu meringankan beban orang lainnya; toleransi 

dan kedermawanan. Jika kita mengacu pada bacaan ini, kita dapat 

mengatakan bahwa tepa selira sebenarnya adalah gabungan dari dua sifat , 

tenggang rasa dan sifat toleransi. 37 

 

  

                                                 
37

 Ibid 159 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan 

pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif ialah  proses  penelitian yang 

memperoleh hasil dari  data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dan 

perilaku  orang–orang yang diamati. 

Dalam Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan strategi 

komunikasi yang dibangun rumah moderasi beragama dalam penanaman 

nilai–nilai Islam moderat di UIN KHAS Jember. 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, metode yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan informasi adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dari apa yang sudah diperoleh melalui sebuah penelitian, setelah 

berhasil melakukan pengolahan data, penulis akan dapat menginterpretasikan 

dan menyimpulkan hasil dari penelitian. Penelitian ini termasuk dalam 

kategori kerja lapangan, juga dikenal sebagai kerja lapangan, studi mendalam 

tentang konteks situasi saat ini dan interaksi suatu masyarakat, individu, 

kelompok, atau komunitas, organisasi dan komunitas. Peneliti akan mencari 

tahu dan mengamati dari setiap kegiatan atau kegiatan yang berlangsung dari 

jarak sangat dekat, dan mendetail, terkait segala sesuatu yang  berkaitan 

dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan topik atau pokok bahasan. 

 

 



54 
 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan pertimbangan judul yang memfokuskan sasaran 

penelitian pada strategi komunikasi rumah moderasi beragama UIN KHAS 

Jember dan yang akan melibatkan seluruh civitas akademika UIN KHAS 

Jember, maka lokasi yang dipilih adalah kampus UIN KHAS Jember . Jl. 

Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia . 

Alasan mengapa memilih rumah moderasi beragama di UIN khas 

Jember , yang pertama karena memudahkan akses penelitian bagi peneliti 

untuk mengamati secara langsung terlebih ditengah pandemi covid -19. Kedua 

karena peneliti menilai bahwa rumah moderasi beragamadi UIN KHAS 

Jember masif dalam melakukan kajian dalam ruang moderasi beragama. 

C. Subyek Penelitian   

Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti mencari suatu subjek dari 

penelitian menggunakan proses teknik sampling dengan menggunakan 

purposive sampling.. Purposive sampling ialah proses pengambilan sumber 

data dengan mempertimbangkan sesuatu, contohnya, apabila orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang informasi yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penanggung jawab sehingga akan memudahkan peneliti 

menelusuri objek/situasi social yang akan  diteliti.38 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi dan 

hal-hal lain yang menjadi sumber data penelitian. Untuk itu peneliti harus 

cermat dalam memilih subjek penelitian, agar data yang diperoleh konsisten 

                                                 
38

Prof. Dr sugiono, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif( bandung; ALFABETA CV ,2013), 

218. 



55 
 

 

 

dengan variabel yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana data tersebut dapat diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip oleh 

Moleong, sumber utama data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan sejenisnya. 

Informasi tentang data penelitian dikumpulkan melalui dua sumber, kerja 

lapangan dan dokumen. pemimpin, pejabat pemerintah, dan lainnya. Sumber 

utama informasi dokumenter dapat berupa dokumen arsip yang berkaitan 

dengan masalah penelitian, misalnya hukum. Sumber sekunder dapat berupa 

buku tentang topik yang ditulis oleh orang lain, dokumen hasil dari  penelitian 

dan laporan. 

Dalam penelitian ini informan dipilih secara purposif dengan 

menggunakan snowball technique atau informan pertama diminta untuk 

mengikuti orang lain yang dapat membedakan informasi, kemudian informan 

tersebut diminta pula menunjuk orang lain sebagai informan selanjutnya 

sampai dicapai taraf redundancy (ketuntasan) artinya dianggap cukup terhadap 

informasi yang diperlukan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak 

wildani Hefni  selaku derektur rumah moderasi beragama UIN khas Jember. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data 

primer dan data skunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya agar bisa  diamati dan dicatat dalam bentuk tulisan atau 

rekaman yang pertama kalinya dan merupakan bahan utama  dari 
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penelitian . Data yang dimaksud adalah data tentang Strategi, kendala-

kendala strategi komunikasi rumah moderasi beragama UIN khas Jember 

dalam menanamkan nilai-nilai Islam moderat di perguruan tinggi UIN 

khas Jember ”.  

2. Data sekunder 

Data sekunder ialah data yang sifatnya sebagai penunjang dan 

melengkapi data primer. Data yang dimaksudkan adalah data jumlah 

keanggotaan tim rumah moderasi beragama dan target sasaran untuk 

menanamkan nilai-nilai Islam moderat. 

Subjek secara menyeluruh  yang menjadi informan dalam penelitian ini, 

adalah : 

a. Penanggung jawab Rumah Moderasi Beragama UIN KHAS Jember. 

b. Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN KHAS Jember. 

c. Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN KHAS Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data 

sendiri merupakan pekerjaan yang penting dalam penelitian. Karena tujuan 

utamanya adalah untuk bisa memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yaitu: 

a. Observasi/Pengamatan .untuk memperoleh data yang lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dan setiap perilaku yang tampak, 
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maka peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, yaitu peneliti 

terlibat dengan kegiatan sehari – hari baik seacara ofline dan online untuk 

diamati dan digunakan sebagai sumber data penelitian. sambil melakukan 

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data. Dan melakukan pencatatan terkait apa yang ditemukan dilapangan.
39

 

Data yang ingin didapatkan dengan metode observasi ini adalah ; 

1. Kondisi tempat penelitian  

2. Kondisi dan kegiatan yang dipersiapkan oleh pengurus Rumah 

Moderasi Beragama di UIN KHAS Jember. 

3. Pelaksanaan kegiatan oleh pengurus Rumah Moderasi Beragama 

b. Studi Dokumentasi, adalah metode dengan cara mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, internet 

serta mengumpulkan beberapa teori yang berkaitan dengan rumusan 

masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

c. Studi Kepustakaan, adalah metode dengan cara membaca atau mengkaji 

buku, jurnal dan artikel, untuk mencari rujukan  teoritis dari penelitian dan 

landasan ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian.  

d. Wawancara, Teknik wawancara ialah suatu proses yang dilakukan oleh 

penetiti untuk bisa  mendapatkan keterangan atau informasi yang dijadikan 

data dengan cara tanya jawab secara tatap muka atau langsung  antara 

penanya dan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman dalam 

                                                 
39

 Kartono, Pengantar Metode Research (Bandung, : PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 157. 
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wawancara, yang dalam hal ini juga bisa dilakukan melalui via online atau 

telephon dan media sosial lainnya seperti whatsap.  

E. Analisis Data  

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah melakukan 

pengelolaan atau analisis data, kemudian untuk menganalisisnya digunakan 

benchmark khusus agar data tersebut dapat dianalisis dengan benar. Analisis 

data adalah proses mempelajari dan mengatur transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumen lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan 

pemahaman dokumen-dokumen tersebut dan memungkinkan mereka untuk 

menyajikan apa yang telah dipelajari, ditemukan untuk orang lain. termasuk 

dalam analisis data.  

Data dianalisis dalam beberapa tahapan menurut teori Miles, 

Huberman dan Saldana, yaitu analisis data dalam tiga tahap: kondensasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (kesimpulan dan 

verifikasi). Pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data. Secara lebih rinci, 

langkah-langkah menurut teori Miles, Huberman dan Saldana akan diterapkan 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari metode yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumen Semua jenis data pada umumnya memiliki aspek 

kunci, analisis mereka terutama tergantung pada keterampilan integrasi 

dan interpretasi peneliti. format digital, data yang kaya, rinci dan panjang. 
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2.  Kondensasi Data (Data Condensation) 

Miles dan Huberman dalam data, succinctness mengacu pada 

proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi 

data yang terdapat dalam catatan lapangan dan transkrip penelitian, hal ini 

digambarkan sebagai berikut: 

a. Seleksi  

Menurut Miles dan Huberman peneliti perlu bertindak 

selektif, yaitu menentukan aspek mana yang paling penting, 

hubungan mana yang paling penting, dapat lebih bermakna dan 

oleh karena itu informasi apa yang dapat dikumpulkan dan 

dianalisis. 

b. Pengerucutan (Focusing) 

Menurut Miles dan Huberman  menjelaskan bahwa 

memfokuskan data merupakan bentuk dari suatu pra-analis. Pada 

tahap ini, peneliti memfokuskan data yang sudah berhubungan 

dengan rumusan masalah dari penelitian ini Tahap ini adalah 

kelanjutan dari tahap seleksi data diatas dalam hal ini Peneliti 

cukup membatasi data yang sudah berdasarkan dari rumusan 

masalah penelitian . 

c. Peringkasan (Abstracting)  

Pada Tahap ini adalah membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan - pernyataan yang perlu catat, sehingga 

tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang sudah 
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dikumpulkan kemudian dievaluasi khususnya yang berkaitan 

dengan kualitas dan cukupan data. 

d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data Simplifying dan 

Transforming) 

Dalam  penelitian ini, data  kemudian disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi yang 

ketat dan melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan 

data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

3. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah proses dari kondensasi data ialah  

penyajian data yang jelaskan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan dari adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.. Dengan mencermati 

penyajian data tersebut, peneliti bissa lebih mudah untuk memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti 

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan 

dengan memperdalam temuan yang sudah diperoleh  tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dari beberapa tahap yang sudah dilakukan , langkah terakhir ialah 

penarikan kesimpulan atau verifikasi dari analisis yang sudah dilakukan 

serta mengecek kembali dengan bukti yang sudah ditemukan di 
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lapangan.
40

 Peneliti kemudian akan mengambil kesimpulan mengenai 

temuan dari  strategi komunikasi rumah moderasi beragama UIN khas 

Jember sesuai dengan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan 

studi lapangan yang suah dilakukan. 

F. KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data ialah usaha untuk meningkatkan level kepercayaan 

data.Dalam hal pemeriksaaan terhadap keabsahan. Dalam pemeriksaan 

terhadap keabsahan data peneliti menggunakana teknik triangulasi yakni 

triangulasi sumber juga triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan 

menggunakan cara dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan menggunakan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.  

G. Tahap – Tahap Penelitian  

Pada tahap ini peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Tahap pra penelitian  

Tahap pra penelitian meliputi menyusun rencana penelitian 

seperti pengajuan judul penelitian, yang selanjutnya setelah judul 

disetujui lalu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.Selanjutnya 
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 Huberman, A Michael Da Matehew, Analisis Data Kualitatif (Jakarta : Universitas Indonesia 

Press, 1992), 16. 
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peneliti bisa memulai penelitiannya yakni mulai mencari gambaran 

mengenai latar belakang penelitian dengan melakukan grand tour 

observation. 

 Adapun tahapan – tahapannya sebagai berikut : menyusun 

pelaksanaan penelitian, memilih lapangan, mengurus permoohonan 

penelitian, memilih dan memanfaaatkan informasi serta 

mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

Peneliti akan menyusun proposal skripsi yang mana berupa 

latar belakang ataupun usulan penelitian untuk diuji kelayakannya. 

Pengesahan bisa didapatkan seiring dengan kelayakan dan kesesuaian 

yang nantinya akan membantu dan mempermudah pelaksanaan 

penelitian di UIN KHAS Jember, lebih tepatnya di Rumah Moderasi 

Beragama. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti memasuki lapangan dan turut serta 

melihat aktifitas dengan melakukan beberapa tahapan, yakni: 

- memahami latar penelitian dan persiapan diri 

- memasuki lapangan dan mengumpulkan data serta dokumen. 

- Peneliti mulai menggali data dengan observasi lapangan.  

- wawancara dengan pihak terkait, dan  

- mencari refrensi melalui dokumen – dokumen yang berkaitan 

dengan permasalahan.  
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3. Tahap analisis data  

- Menganalisis data  

- Menyajikan data dalam bentuk laporan  

- Menyempurnakan laporan dengan merevisi data 
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BAB IV 

PENYAJIAN  DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian  

1. Sejarah Rumah Moderasi Beragama di UIN KHAS Jember  

Sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor  

Institut Agama Islam  Negeri Jember No 52 Tahun 2020 Tentang Tim 

Rumah Moderasi Beragama  Institut Agama Islam  Negeri Islam Jember, 

bahwa  dalam rangka memperkuat strategi implementasi Moderasi 

Beragama di lingkungan Instut Agama Islam  Negeri Jember yang sudah 

berganti menjadi Uneversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. 

Hingga dipandang  perlu membentuk tim Rumah Moderasi Bergama. 
41

 

2. Tujuan Dibentuknya Rumah Moderasi Beragama  

Rumah moderasi beragama UIN KHAS Jember, menjadi instrumen 

penting dalam pengimplementasikan moderasi beragama pada aspek 

preventif, promotif, dan kuratif.Baik dilingkungan internal maupun 

eksternal perguruan tinggi.
42

 

     Rumah moderasi beragama UIN khas Jember memiliki visi 

sebagai berikut : 

a. Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. 

b. Mengelola keragaman dari tafsir keagamaan dengan caramencerdaskan 

kehidupan keberagamaan. 

c. Merawat dan menjaga keIndonesiaan 

                                                 
41

Surat Keputusan Rektor  Institut Agama Islam  Negeri Jember No 52 Tahun 2020 Tentang Tim 

Rumah Moderasi Beragama  Institut Agama Islam  Negeri Islam Jember 
42

Etalase wajah kelembagaan moderasi beragama uin khas jember  
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d. Menjadi pererat antara semangat beragama dan komitmen bernegara . 

Untuk menjadi tindak lanjut dari visi tersebut berikut uraian misi 

rumah moderasi beragama UIN khas Jember  

a. Membangun kesadaran bersama :  

- cara berfikir yang tasamuh , ta'adun , dan tawzun . 

Hal ini serupa dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang 

sudah tertuang dalam buku implementasi moderasi beragama 

dalam pendidikan Islam (PTKI) . 

- penguatan ( strengthening ) Islam wasathiyah . 

- pengarusutamaan ( mainstreaming ) humanisme beragama . 

b. Memperkuat infrastruktur melalui insersi porgram  

- Fakultas 

- P asca sarjana 

- Lp2m 

- LPM  

- Ma'had Al jamiah  

- perpustakaan  

c. Teladan dan perilaku  

- memberikan contoh sikap adil dan seimbang  

- menteladi empat pilar ajaran Kiai haji Achmad Shiddiq (salat 

berjamaah, perbanyak membaca Al-Qur'an, dan sholawat, serta 

tidak dhalim kepada orang). 
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3. Keanggotaan  dan tugas Tim  Rumah Moderasi Beragama 

a. Nama – nama Tim Rumah Moderasi Beragama  

Penasehat     : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,  

  M.M. 

     : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag 

     : Dr. H. Moch. Chotib, S. Ag., M.M 

Pembina     : Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M 

     : Dr. H. Abd Syakur, M. Si.  

Ketua     : Wildani Hefni , M.A 

Sekretaris     : Ahmad Bandrus Sholihin, M.A. 

Bendaahara    : Zulhan Nabrisah, M. Th. I 

Bidang Penelitian Dan Penerbitan  Moh. Dasuki, M. Pd. I  

     : Firdaus Dwi Cahyo K, M. I. Kom 

Bidang pelatihan dan seminar konferensi : Fathor Rohman, M.Sy. 

    : Zainal Anshari, M. Pd.I.  

    : Nadia Azalia P, S.E., M.M. 

Bidang Advokasi Dan Kerja Sama   : Moh. Nor Afandi, M.Pd. I  

    : Ahmad Afif, M.E.I 

    : Siti Qurrotul , Lc., M. Hum 

b. Tugas Tim Rumah Moderasi Beragama  

Seacara umum Tugas dari PTKI adalah menjalankan fungsi untuk 

penguatan, fasilitasi, dan pemanfaatan RMB pada PTKI yang 

bersangkutan. 
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Dalam surat keputusan Menag RI menjelaskan sebagai berikut : 

1) mendukung adanya pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja 

Moderasi Beragama yang ada dalam Kementerian agama ; 

2) menyusun dan menilai materi atau bahan komunikasi, 

informasi, dan edukasi  tentang  Moderasi Beragama; 

3) membangun komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi 

Beragama kepada pihak eksternal seperti instansi pemerintah 

daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau 

masyarakat sekitar ; 

4) melakukan sebuah kerja sama dengan instansi pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di 

daerah; 

5) melakukan penguatan terkait pemahaman Moderasi Beragama 

melalui Tri Dharma perguruan tinggi; 

6) melakukan suatu bentuk upaya untuk pencegahan dan 

penanganan dari tindakan yang bertentangan dengan Moderasi 

Beragama;  

7) melakukan pemantauan dan evaluasi dari penyelenggaraan 

Penguatan Moderasi Beragama di lingkup  PTKI. 

4. Program Dan Kegiatan  

Moderat beragama (wasatiyyah) adalah cara yang efektif untuk 

mengatasi masalah radikalisme dan membangun masyarakat yang damai 

dengan menunjukkan strategi untuk mempertahankan wajah agama dan 
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identitas Indonesia yang indah dan tenang. Beberapa kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh Rumah Moderasi Keagamaan adalah 

A. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan. 

1) Penguatan  kapasitas dari pengurus Rumah Moderasi Beragama 

terkait paham  moderasi beragama dan manajemen penelitian .  

2) Mengadakan pelatihan Training of Trainer bagi agen moderasi 

beragama yang meliputi dosen, karyawan dan mahasiswa.  

3) Mengadakan  pendidikan dan pelatihan moderasi beragama untuk 

dosen dan staf  oleh  Perguruan Tinggi. 

4) Meningkatkan sistem Pendidikan yang berperspektif moderat, 

dengan melalui pengembangan kurikulum, materi dan proses 

pmbelajaran akademi dan pelatihan dan pengabdian masyarakat .  

5) Mengadakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan 

literasi digital untuk stakeholder Perguruan Tinggi terutama bagi 

para mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum.  

6) Mengadakan pendidikan dan kampanye terkait moderasi beragama 

yang dikemas dengan pendekatan kekinian melalui media offline 

dan online.  

7) Mengadakan  pelatihan kaderisasi bagi para agen moderasi 

beragama.  

8) Mengadakan  training pengalaman moderasii beragama di 

Indonesia, dari landasan filosofis sampai dengan pengalaman 

praktis.  
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9) Mengadakan  diskusi-diskusi dan public hearing yang bertemakan 

tentang  moderasi beragama untuk bisa menyampaikan gagasan 

dan upaya menyerap aspirasi dari masyarakat.  

B. Program Kerja Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi:  

1) Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan isu intoleransi, 

ekstrimisme dan tantangan moderasi beragama lainnya , serta 

mengembangkan naskah-naskah akademik yang dapat dijadikan 

rujukan dalam merumuskan suatu  kebijakan.  

2) Mengembangkan  kerja sama penelitian dengan stakeholder.  

3) Mengembangkan publikasi internasional dan nasional yang 

berkaitan dengan moderasi beragama.  

4) Diseminasi hasil penelitian terkait  moderasi beragama kepada 

pemerintah, masyarakat dan stakeholder yang berkaitan .  

5) Mengadakan Riset kolaboratif tentang  moderasi beragama. 

C. Program Kerja Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat 

1) Mensosialisasikan segala bentuk strategi penguatan dan 

implementasi moderasi beragama kepada masyarakat lintas agama 

dan budaya.  

2) Membangun ssinergisitas dengan  para tokoh-tokoh lintas agama, 

organisasi sosial keagamaan dan FKUB dalam pendampingan 

moderasi beragama. 

3) Mengadakan  Pengelolaan rumah ibadah untuk dijadikan pusat 

moderasi beragama.  
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4) Mengadakan pelayanan, penanganan, dan advokasi untuk  korban 

demoderasi beragama baik dari kalangan civitas academika di  

perguruan tinggi atau  bagi  masyarakat umum. 

5) Meningkatkan tempat atau monumen yang dapat dijadikan sebagai  

destinasi wisata bernuansa  religi yang toleran.  

6) Meningkatkan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide atau 

gagasan, dialog diantara kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda 

lintas budaya, iman, suku dan etnis. 

7) Melakukan pembedayaan  ekonomi dan institusi lokal berbasis 

moderasi beragama.  

8) Melakukan Mengadvokasi kebijakan yang bebasis  

pengarusutamaan moderasi beragama;  

9) Mengadakan dan mengembangkan desa inklusif. 

5. Ruang lingkup program rumah moderasi beragama UIN khas Jember 

a. Kurikulum dan modul  

1) penyusunan kurikulum moderasi beragama 

2) buku saku moderasi beragama 

3)  modul moderasi beragama  

4)  buku ( book chapter ) penguatan kebangsaan 

5)  buku tanya jawab moderasi beragama   

b. Riset dan publikasi  

1) riset kolaboratif 

2) riset aplikatif 
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3) penyusunan policy  brief  

4) pembuatan web  

5) penulisan naskah khutbah moderasi beragama  

c. Seminar dan pelatihan  

1) penguatan kapasitas pengelola rumah moderasi beragama 

2) pengelolaan kapasitas penggerak moderasi beragama 

3)  Diklat moderasi beragama bagi ASN  

4)  Diklat literasi moderasi beragama berbasis digital  

5)  sekolah moderasi beragama 

d.  Advokasi dan layanan pengaduan  

1) kemitraan rumah moderasi beragama dengan penyuluh 

2)  pendamping keagamaan 

3)  penyusunan kebijakan layanan keagamaan  

4) penanganan fenomena dan isu - isu keberagaman  

e.  Pengabdian pada masyarakat 

1) kampung moderasi beragama  

2)  bimbingan masyarakat agama  

3)  kemitraan rumah moderasi beragama dan masyarakat  

4)  pendampingan sosialisasi moderasi beragama  

5)  masjid sebagai rumah moderasi beragama  
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6. PENGELOLAAN RUMAH MODERASI BERAGAMA 

A. Indikator Keberhasilan Moderasi Beragama 

Yang menjadi indikator dari Keberhasilan moderasi beragama 

dalam kehidupan PTKI adalah empat indikator utama yang harmonis 

dan saling terkait dan beberapa indikator lainnya: komitmen negara, 

toleransi, nirkekerasan, dan Pancasila dan hukum, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia, dan prinsip-prinsip nasional dan 

nasional berdasarkan peraturan. terkandung di dalamnya. 

Toleransi ditunjukkan dengan menghargai perbedaan, 

memberi ruang bagi orang lain untuk percaya, mengungkapkan 

keyakinan dan pendapatnya, menghormati kesetaraan dan kesediaan 

untuk bekerja sama. 

Anti-kekerasan ditandai dengan penolakan terhadap tindakan 

individu atau kelompok tertentu yang melakukan perubahan yang 

diinginkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara 

fisik maupun verbal. Menerima tradisi seharusnya membantu kita 

untuk menerima dengan baik tradisi dan budaya lokal dalam perilaku 

keagamaan, asalkan konsisten dengan ajaran utama agama.. 

B. Isu Strategis                 

a) Konflik dan kekerasan berlatar belakang agama 

Kelompok ekstremis ini cenderung mengubah tatanan 

sosial kehidupan politik bisa dengan menggunakan kekerasan 

seperti verbal, terorisme, dan bahkan sampai pada kekerasan fisik 
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untuk mencapai tujuannya. Kekerasan terhadap kelompok 

minoritas.Konflik antaragama atau antaragama; perusakan rumah 

dan tempat ibadah. Terorisme yang merusak diri sendiri di 

berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa intoleransi dan 

ekstremisme merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia 

Manifestasi intoleransi terlihat tidak hanya dalam ekspresi 

keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan fisik, tetapi 

juga dalam kekerasan non-fisik, seperti tuduhan bid'ah terhadap 

individu, dan kelompok masyarakat lain dengan keyakinannya 

sendiri. Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama 

tidak hanya menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa, 

tetapi juga dapat mengancam pelaksanaan hak konstitusional oleh 

seluruh warga negara dan mengancam eksistensi Indonesia 

sebagai sebuah negara.Moderasi beragama diperlukan untuk 

melindungi hak konstitusional semua warga negara dan menjaga 

karakter Indonesia. 

b) Intoleransi dan eksklusivisme        

Pembenaran diri, menyalahkan, dan ketidakpercayaan 

terhadap keyakinan agama orang lain adalah perilaku keagamaan 

yang telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun 

terakhir.Fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama 

menjadi salah satu penyebab intoleransi.Sikap intoleran seperti itu 

dapat menyebabkan pengucilan sosial dari berbagai individu dan 
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kelompok.Fenomena perumahan syariah yang berkembang di 

masyarakat, pelarangan pemeluk agama yang berbeda hidup 

dengan mayoritas, penolakan pemakaman agama lain, dan 

formalisasi agama dalam kebijakan publik menunjukkan 

penguatan perilaku monopolistik di masyarakat.Potret tersebut 

menunjukkan bagaimana sebagian orang semakin mempersempit 

ruang pertemuan antara identitas yang berbeda, yang dapat 

berujung pada pelanggaran hak konstitusional dan eksklusi sosial. 

c) Rendahnya literasi digital, literasi media dan budaya instan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

sangat pesat di era revolusi industri 4.0 tanpa kearifan rakyat 

dapat menimbulkan friksi di masyarakat, berpotensi membobol 

bank, terganggunya harmoni sosial dan otoritarianisme, 

intoleransi. 

Kelompok ekslusif dan intoleran cenderung menggunakan 

media sosial untuk menyebarluaskan tafsir  

keagamaannya.Pemeran yang dibalut dengan metode dakwah 

menarik untuk menarik perhatian penonton, khususnya kaum 

milenial.Budaya instan di masyarakat mendorong mereka untuk 

mencari informasi.dan belajar tentang agama melalui media sosial 

dan internet untuk membuat mereka lebih terpapar ekstremisme di 

saat kelompok moderat kekurangan narasi. Isi paham keagamaan 

radikal menjadi mudah diakses masyarakat.Penafsiran seringkali 
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dikalahkan oleh pilihan subjektif yang diperoleh dari sumber yang 

tidak sah di Internet dan media sosial. 

d) Meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi ke mahasiswa secara 

sistematis dan massif. 

Kelompok ekstremis menargetkan kaum muda, terutama 

mahasiswa dan mahasiswa. Wadah dan ruang kampus seperti 

masjid dan mushola digunakan sebagai cara untuk merekrut dan 

menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila, 

sehingga berkembang kelompok-kelompok intoleran, dan 

gerakan-gerakan besar. Globalisasi dan migrasi berdampak pada 

perubahan nilai dan peran organisasi keluarga dan masyarakat 

dalam pendidikan anak.Minimnya peran organisasi tradisional ini 

memudahkan mahasiswa dan dosen untuk menghubungi dan 

direkrut ke dalam kelompok-kelompok eksklusif.mahasiswaagar 

tidak terpapar radikalisme. 

e) Politik identitas 

Toleransi bukan hanya soal agama, tapi juga menyangkut 

aspek sosial dan politik.Politik identitas yang berkembang sejak 

Pilkada DKI tahun 2017 dan dilanjutkan dengan pemilihan 

presiden 2019 mengakibatkan masyarakat semakin 

terpolarisasi.Polarisasi sosial seringkali berujung pada penyebaran 

ujaran kebencian yang mengatasnamakan SARA.Ujaran 

kebencian digunakan sebagai protes dan penolakan terhadap 
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kondisi sosial, politik dan ekonomi, terutama ide-ide 

kelembagaan yang bertentangan dengan keyakinan 

mereka.Penolakan terus memaksa kehendak untuk mengubah 

situasi dalam tatanan yang berbeda karena mereka menganggap 

ideologi yang mereka yakini lebih unggul. Ujaran kebencian ini 

menyusup ke ruang politik nyata membuat polarisasi masyarakat 

semakin meresahkan 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Setelah Peneliti menelusuri lebih mendalam di lokasi penelitian, 

dengan temuan ini peneliti hanya akan mendeskripsikan strategi komunikasi 

Rumah moderasi beragama UIN khas Jember dalam penanaman nilai-nilai 

Islam moderat. Dalam hal penyajian data, peneliti mendeskripsikan sebagai 

berikut. 

Setelah tahun 2019 dijadikan tahun moderasi beragama oleh 

kementerian agama RI. Pada tahun 2020 resmi didirikan rumah moderasi 

beragama di IAIN Jember. Yang pada tahun 2021 sudah bertransformasi 

menjadi rumah moderasi beragama UIN KHAS Jember. 

Secara kelembagaan rumah moderasi beragama mengacu pada yang 

pertama, KEPDIRJEN PENDIS NO.7272 THN 2019. Tentang pedoman 

implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Yang kedua, 

KEPDIRJEN PENDIS NO. 897 THN 2021. Membahas tentang Juknis atau 

petunjuk teknis rumah moderasi beragama. Yang ketiga, adalah surat 



77 

 

 

 

keputusan DIRJEN PENDIS NO. B. 3663 THN 2019. Tentang edaran rumah 

moderasi beragama. 
43

 

Seacara umum Tim rumah moderasi beragama UIN khas Jember 

memiliki tugas sebagai berikut : 

1. Merencanakan dan mempersiapkan bahan dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penguatan moderasi beragama . 

2. Mengkoordinasikan gagasan dan teknis pelaksanaan kegiatan terkait 

rumah moderasi beragama . 

3. Meningkatkan kerjasama antar instansi dalam mengarusutamaan moderasi 

beragama . 

4. Menguatkan riset dan kajian serta publikasi tentang moderasi beragama . 

Untuk rumah moderasi beragama di UIN khas Jember sendiri, 

langkah- langkah yang dijalankan untuk penguatan moderasi beragama adalah 

dalam tahap pelatihan dan pendidikan moderasi beragama. 

"Karena moderasi beragama itu belum banyak orang familiar, maka 

rumah moderasi beragama memiliki tugas pokok dan fungsi untuk kemudian 

membumikan dan menguatkan. Dan cara untuk menguatkan itu setidaknya 

memberikan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama, bagi ASN dan 

mahasiswa ". Wildani Hifni ,tugas pokok dan fungsi rumah moderasi 

beragama , diwawancarai oleh Nuria Fina Maulida, Jember, 17 Oktober 

2021.
44

 wildani Hefni, diwawancari penulis, tugas dan fungsi RMB UIN 

KHAS Jember, jember , 16 oktober 2021. 

 

Dari sini dapat dijelaskan bahwa keberadaan rumah moderasi 

beragama UIN KHAS Jember  focus pada pengenalan atau sosialisasi dan 

penguatan moderasi beragama, dimana langkah yang diambil sebagai 

                                                 
43

Etalase wajah kelembagaan moderasi beragama uin khas jember  
44

Wildani hifni, wawancara,jember, 16 oktober 2021 
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penguatan tersebut salah satunya dengan mengadakan pendidikan 

danpelatihan moderasi beragama.  

Kemudian peneliti akan menjabarkan hasil penelitian terkait strategi 

komunikasi rumah moderasi beragama UIN khas Jember dalam penanaman 

nilai-nilai Islam moderat. Sasuai dengan data yang suda didapatkan 

dilapangan.  

a. Strategi Komunikasi Rumah Moderasi Beragama Uin Khas Jember Dalam 

Penanaman Nilai-Nilai Islam Moderat.  

 Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Onong Uchjana Effendy 

didalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek : 

bahwa  “Strategi adalah cara dimana suatu perusahaan atau kegiatan akan 

berjalan kearah tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu, strategi 

pada hakekatnya adalah perencanaan atau  (planning) dan manajemen atau 

(management ) untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan Menurut Fred R. David menjelaskan bahwa dalam 

suatu proses strategi harus ada tahapan-tahapan yang bisa ditempuh, yakni: 

Perumusan strategi, implementasi , dan evaluasi strategi.  

1. Perumusan Strategi, beberapa hal  yang termasuk dalam perumusan 

strategi ialah  bagaiaman melakukan pengembangan tujuan, meliputi 

peluang dan ancaman  dari suatu perencanaan, baik secara eksternal, 

dan penetapan kekuatan juga kelemahan secara internal, untuk bisa 

menghasilkan strategi alternatif, serta dapat  memilih strategi untuk 

dilaksanakan. Pada tahapan ini dimana  proses merancang dan 
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menyeleksi berbagai macam strategi yang akhirnya kana menuntun 

pada pencapaian misi dan tujuan organisasi yang sudah diharapkan 

bersama.   

Sederhananya perumusan atau penyusunan strategi sama dengan 

sebuah perencanaan, yaitu proses penyusunan langkah-langkah yang 

akan dilakukan  kedepan yang bermaksut untuk menetapkan tujuan 

strategis, serta merancang strategi agar bisa mencapai tujuan tersebut. 

Maka dalam proses tahap perencanaan diperlukan strategi tentang 

pemilihan atau penentuan sumber  atau (komunikator), pesan, media, 

sasaran  atau (komunikan), dan efek yang diharapkan. 

Dalam wawancara bersama sekertaris rumah moerasi beragama 

dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang akan laksanakan sudah 

diencanakan dalam bentuk rapat kerja menyesuaikan dngan rujukan 

yang sudah ada dari KEMENAG RI. Dari beberapa perumusan 

kegiatan yang sudah tercantumkan ada beberapa yang tidak bisa 

diselenggarakan terkendala anggaran dan waktu pelaksanaan. 

Hingga kemudian tim rumah moderasi beragama melakukan 

rapat evaluasi dan perumusan strategi taktis untuk menjalankan 

mandat membumikan moderasi beragama baik secara internal dan 

eksternal. 

“Dalam beberpa kesempatan kita melakukan rapat baik secara 

virtual dan sesekali bertemu dikantor rumah moderasi beragama untuk 

membahas terkait bagaimana mengatur strategi taktis yang bisa 

dilakukan dalam  waktu dekat, karena terkendala anggaran dimasa 

pandemi dan juga waktu pelaksannaan, maka kami merumuskan 
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perencanaan seperti webinar, workshop, sebagai bentuk sosialisasi dan 

pemberian pelatihan moderasi beragama baik bagi ASN, dosen, staf, 

dan mahasiswa. Hal itu kami lakukan melalui daring dan beberapa 

diantaranya luring, kebetulan kita menggunakan akun youtube RMB 

sebagai media penyampaian pesan. Dan semua kita lakukan secara 

musyawaroh bersama untuk memilih tama apa yang akan dibahas, 

siapa yang akan menjadi pembicara. Untuk penentuan pemateri atau 

pembicara kita pakai sistem siapa yang paling bisa dan mempunyai 

besik keilmuan yang mumpuni dalam tema yang akan kita angkat. 

Bisa dari Kementerian Agama RI, TNI POLRI, pemuka agama dari 

beberapa instansi, tokoh masyarakat dan pakar atau ahli keilmuan baik 

daridalamnegeri atau luar negeri seperti yang sudah kami lakukan 

kemarin. Dan untuk penentuan tema atau pembahasan dalam acara 

yang kita angkat masih terkait pada isu-isu keagamaan, penguatan 

moderasi beragama, dan isu-isu radikalisme”. Ahmad badrus sholihin 

, strategi komunikasi dalam merumuskan kegiatan , diwawancarai 

oleh nuria fina maulida , jember , 19 oktober 2021. 
45

 

 

Maka sesuai dengan teori yang diatas dalam strategi 

komunikasi ada beberapa tahapan , yang pertama perumusan, dimana 

perumusan atau perencanaan ini meliputi bagaimana strategi yang  

dilakukan oleh rumah moderasi  beragama  dalam menentukan sebagai 

berikut  

a) Sumber atau komunikator. Dalam hal ini yang mejadi komunikator 

adalah pembicara yang biasanya disebut pemateri dalam 

menyampaikan materi yang sudah disiapkan oleh tim moderasi 

beragama. Dalam penentuannya tim melakukan musyawaroh untuk 

menghadirkan pembicara yang cakap dan mampu meberikan 

pemahaman kepada audiens. Dan menggandeng para pemuka 

agama, penyuluh dari beberapa instansi, para tokoh masyarakat. 

                                                 
45Ahmad badrus sholihin, wawancara, jember , 19 oktober 2021 
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Beberapa diantaranya dari KEMENAG RI, KAPOLRES, TNI, dan 

professor dari luar negeri . 

b) Pesan, adalah apa yang akan disampaikan dalam kegiatan yang 

diadakan. Seajuh ini adalah, webinar, workshop atau pelatihan. 

Jadi tema-tema atau maetri materi yang diangkat masih seputar 

penguatan moderasi beragama. 

c) Media atau saluran yang digunakan  adalah sarana prasarana yang 

digunakan dalam menyampaikan pesan oleh komunikator atau 

pemateri kepada audien atau komunikan. Dimana selama pandemi 

webinar yang dilakukan menggunakan zoom yang disiarkan 

langsung melalui kanal youtube dari rumah moderasi beragama. 

Sampai saat ini webinar sudah dilakukan sampai lima sesi. Dan ada 

beberapa workshop yang bisa dlakukan secara ofline dengan 

peserta terbatas . 

d) Sasaran atau komunikan, adalah peserta atau audiens yang mejadi 

target dalam pemberian pelatihan dan penguatan moderasi 

beragama. Tim rumah moderasi beragama dalam hal ini memilih 

untuk menggandeng para penyuluh agama dari berbagai kota di 

tapal kuda, untuk mengindentifikasi sejak dini perkembngan arus 

radikalisme. Jadi penting untuk membahas terkait penguatana 

moderasi beragama dengan para penyuuh agama yang nantinya 

akan ikut menyebarluasakan  nilai moderasi beragama.  

Selanjutnya adalah ASN dan Dosen  di UIN KHAS Jember, yang 
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bertujuan untuk memberikan pelatihan  pada mereka, yang 

nantinya akan berhadapan  langsung  dengan mahasiswa. yang 

terakhir adalah ormawa atau organisasi mahasiswa. agar nanti bisa 

turut mensosialisasikan moderasi beragama pada anggota 

organisasi atau pada mahasiswa yang lainnya.  

e) Efek yang diharapkan, dalam hal ini kembali pada tujuan diawal 

sebagai sosialisasi pengenalan rumah moderasi beragama yang ada 

di UIN KHAS Jember, terpenting penanaman moderasi beragama 

di seluruh civitas akademika atau mayarakat secara luas. Dimana 

dalam beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh tim rumah 

moderasi beragama  mendapatkan respon positif dari berbagai 

kalangan baik internal atau ekstrnal kampus.  

2. Implementasi Strategi, Implementasi starategi bisa disebut juga 

sebagai tindakan atau pelaksanaan dalam strategi, karena implementasi 

berarti memobilisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan 

menjadi sebuah tindakan atau pelaksanaan.  

Tahapan pelaksanaan dari sebuah lembaga artinya 

pengorganisasian dari seluruh divisi-divisi di perusahaan atau instansi 

tersebut agar bisa  menjalankan rumusan strategi  yang sudah  

disepakati. Tahapan dari pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara 

seperti melakukan tayangan di televisi, sosialisasi melalui media online 

atau media massa ,  mengadakan seminar atau talk show , wawancara 

di radio, pemasangan iklan di surat kabar, pemasangan baliho atau 
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spanduk di jalanan, dan memberangkatkan tim penyuluhan untuk bisa 

bertatap muka dengan komunitas dilokasi yang menjadi target sasaran.  

Bentuk  dari kegiatan rumah moderasi beragama yang sudah 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

a) Seminar online atau webinar penguatan moderasi beragama  yang 

menggunakan zoom dan disiarkan langsung melalui kanal youtube  

rumah moderas beragama.  

b) Kuliah umum bersama professor jasser auda , president maqasid 

institute di toronta Canada. 

c) Workshop penguatan moderasi beragama.  

3. Evaluasi Strategi, dimana Evaluasi strategi adalah proses dimana 

manager atau pimpinan instansi aatau juga yang berperan sebagai 

penanggug jawab kegiatan melakukan membandingkan antara hasil - 

hasil yang sudah didapatkan dengan tingkat pencapaian tujuan yang 

sudah direncanakan. Dan Tahap akhir dalam strategi adalah 

mengevaluasi strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Yang mana 

dalam hal ini proses mentoring dan evaluasi dari setiap acara atau 

kegiatan yang ada dilakukan langsung oleh Rektor UIN KHAS Jember 

sebagai penasehat dan wakil rektor III selaku penanggung jawab 

rumah moderasi beragama. Bentuk evaluasi yang dilakukan berupa 

pertemuan atau rapat pasca acara dan bisa dilakukan saat acara. Dalam 

hal keuangan dan pelaporan juga menjadi evaluasi bagi tim RMB 

dalam mengadakan kegiatan. 
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“konsolidasi dan evaluasi, dilakukan bisa ketika hari-H, oleh beberapa 

penangung jawab dan struktural RMB, ada Rektor dan juga Warek. 

Sembari mengamati jalannya acara. Apalagi kalau persoalan keuangan. 

Jadi apa saja yang kurang, dan harus dirumuskan ulang,maka itu akan 

dibahas ketika rapat evaluasi pasca acara atau kegiatandari rumah 

moderasi beragama”.
46

 Ahmad Badrus Sholihin, strategi komunikasi 

dalam merumuskan kegiatan, diwawancarai oleh  Nuria Fina Maulida, 

Jember, 19 Oktober 2021. 

 

b. Nilai–nilai Islam moderat yang menjadi fokus pembahasan dan pesan 

dalam rumah moderasi beragama.  

Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana dari setiap kegiatan 

yang bertujuan untuk penguatan moderasi beragama, maka penting 

menjelaskan tentang moderasi beragama itu sendiri, dan nilai–nilai Islam 

moderat yang menjadi fokus kajian dan pembahasan dalam muatan pesan 

dakwah untuk disampaikan kepada komunikan.  

Dalam wawancara dengan direktur rumah moderasi beragama 

menjelaskan indikator dari nilai moderasi bergama  

“ Yang perlu didalami nanti adalah bagaimana kita bisa mengemas 

pesan yang akan disampaikan kepada khalayak terkait indikator dan 

prinsipnya moderasi beragama itu seperti apa, yang sudah dijelaskan baik 

dalam buku panduan moderasi beragama , buku saku moderasi beragama 

dan implementasi moderasi beragama itu dalam konteks apa saja”. wildani 

Hefni, diwawancari penulis,muatan nilai–nilai moderasi beragama RMB 

UIN KHAS Jember, 16 oktober 2021
47

 

 

Setelah mendapat penjelasan terkait apa saja yang menjadi nilai – 

nilai Islam moderat sesuai dengan moderasi beragama dengan berefrensi 

pada buku saku dan panduan juga implementasi moderasi beragama, 

peneliti mendapatkan beberpa poin bahwa indikator dalam moderasi 

                                                 
46

 Ahmad Badrus Shalihin, wawancara, Jember 19 Oktober 2021 
47wildani Hefni, wawancara, jember 16 oktober 2021 
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beragama adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan 

kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Dan pada prinsipnya 

moderasi beragama mengandung nilai Tawassut( menganbil jalan tengah ), 

Tawazun ( berkesimbangan ), I’tidal ( lurus dan tegas) , Tasamuh 

(toleransi), Musawah (egaliter), dan Syura (musyawarah).
48

 

Dilanjutkan dengan wawancara lebih mendalam terkait diskripsi 

mengenai apa saja nilai-nilai dari moderasi beragama.  

“ seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pedoman kita dalam 

memilih topik dan pesan yang akan siampaikan adalah mengenai nilai-

nilai moderasi beragama. Diantaranya adalah komitmen kebangsaan, 

toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, akomodatif terhadap budaya 

lokal. Dan pada prinsipnya moderasi beragama mengandung nilai 

Tawassut (menganbil jalan tengah), Tawazun (berkesimbangan), I’tidal 

(lurus dan tegas), Tasamuh (toleransi), Musawah (egaliter), dan Syura 

(musyawarah)”.wildani Hefni, diwawancari penulis,muatan nilai–nilai 

moderasi beragama RMB UIN KHAS Jember, 16 oktober 2021.
49

 

 

“Beberapa prinsip–prinsip  moderasi beragama yang memiliki 

hubungan dengan kosep Islam wasathiyah ialah sebagaimana berikut:  
50

 

1. Tawassuth  atau mengambil jalan tengah   

Nilai tawassuth yang telah menjadi prinsip dalam Islam harus 

diterapkan di segala bidang agar Islam dan ekspresi keagamaan umat 

Islam menjadi saksi untuk mengukur kebenaran segala sikap dan 

perilaku perilaku manusia pada umumnya. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam menerapkan tawasuth adalah, pertama-tama, jangan terlalu 
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ekstrim dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah untuk 

tidak mempercayai umat Islam lainnya karena perbedaan pemahaman 

agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, 

selalu menjunjung tinggi prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi 

(tasāmuh), hidup berdampingan dengan sesama muslim dan warga 

agama lain.  

 

2. Tawāzun (berkeseimbangan) 

Tawāzun adalah pemahaman dan pengamalan agama yang 

seimbang yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik duniawi 

maupun ukhrowi, dengan prinsip bahwa dapat dibedakan antara inhirāf 

(penyimpangan) dan ikhtilāf (pembedaan). Tawāzun juga berarti 

memberikan sesuatu di bawah kepemilikan seseorang tanpa 

penambahan atau pengurangan. 

Tawāzun,merupakan kemampuan individu untuk 

menyeimbangkan kehidupan, sangat penting dalam kehidupan individu 

sebagai seorang Muslim, manusia dan anggota masyarakat. Melalui 

sikap tawāzun, seorang muslim akan dapat mencapai kebahagiaan 

batin yang sejati berupa ketentraman jiwa dan ketentraman lahiriah 

berupa kemantapan dan ketentraman dalam aktivitas kehidupan. 

3. I'tidāl (lurus dan tegas)   

Secara bahasa, i`tidāl berarti langsung dan pasti, yang berarti 

meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menjalankan hak dan 
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kewajibannya secara sepadan.I`tidāl adalah bagian dari penerapan 

keadilan dan moralitas kepada seluruh umat Islam.Kebajikan yang 

diperintahkan Islam dimaknai oleh Allah sebagai pelaksanaan yang 

adil, rata-rata dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan 

mewujudkan perilaku umat yang Ihsan.Pemerataan berarti mencapai 

persamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.Hak asasi 

manusia tidak boleh direduksi menjadi kewajiban.Tanpa membawa 

keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak ada. 

karena keadilan menyentuh kehidupan banyak orang. Moderasi 

harus selalu mendorong upaya mencapai keadilan sosial yang dalam 

agama disebut almashlahah al`āmmah. Dengan yang berlandaskan 

almashlahah al`āmmah, landasan kebijakan publik akan membawa 

esensi agama ke ranah publik. Adalah tanggung jawab setiap penguasa 

untuk menerjemahkannya ke dalam kehidupan nyata untuk 

kepentingan umum. 

4. Tasāmuh (toleransi)   

Tasāmuh artinya toleransi. Dalam kamus lisan bahasa Arab, 

kata tasāmuh diambil dari bentuk akar kata samah, samahah yang lebih 

dekat dengan arti kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan 

kedamaian. Secara etimologis, tasāmuh adalah menoleransi atau 

menerima sesuatu dengan ringan. Sedangkan secara terminologi 

tasāmuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan lembut. 
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Tasāmuh adalah posisi atau sikap seseorang yang diekspresikan 

dalam kesediaannya untuk menerima pandangan yang beragam dan 

beragam bahkan ketika mereka tidak setuju dengannya. Tasāmuh atau 

toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan 

hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, sehingga 

memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan 

keyakinan individu. 

5. Musāwah (Egaliter) 

Menurut  bahasa, musawah memiliki arti persamaan. 

Sedangkan menurut istilah, musāwah adalah persamaan dan 

penghargaan kepada sesama manusia yang berkedudukan sebagai 

makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang 

sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku bangsa dan bahasa. 

6. Syurā (musyawarah)  

Syurā secara bahasa memiki arti menjelaskan, menyatakan atau 

mengajukan dan mengambil sesuatu. Syurā atau musyawarah ialah 

saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan 

menukar pendapat mengenai sesuatu persoalan.  

Penjelasan selanjutnya mengenai apa saja Indikator Moderasi 

Beragama.  

Moderasi beragama adalah paham bahwa agama itu berpusat, tidak 

ke kiri maupun ke kanan.Dalam konteks Islam wasathiyah, pemahaman ini 

juga mengandung prinsip-prinsip agama yang mengarah pada upaya 
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mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan 

ajaran Islam sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Dengan 

pemahaman Islam yang seimbang, seseorang tidak akan mudah 

terpengaruh oleh suasana batin emosional keimanannya karena ia akan 

dikuasai oleh sikap dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan.. 

Ketika sikap religius terwujud dalam ekspresi kemarahan, mudah 

ditebak bahwa seseorang telah dikendalikan oleh nafsu dan amarahnya. 

Dengan demikian, karakteristik seperti ini membuat seseorang kurang 

bijak dalam bertindak dan bertindak, apalagi dibandingkan dengan 

kelompok lain yang dianggap berbeda. Munculnya paham keagamaan 

yang berbeda kini berkembang pesat dari kelompok yang berbeda dengan 

agenda ideologis tertentu, baik menyangkut klaim kebenaran yang muncul 

dari paham keagamaan, pedagogi terbatas maupun program ideologi 

politik tertentu perlu dikaji lebih lanjut.. 

Tantangan moderasi beragama dalam kaitannya dengan munculnya 

konsepsi keagamaan yang berbeda ini terletak pada cara pandang 

memahami ajaran agama itu sendiri. Kemudian, secara lebih spesifik, 

tantangan moderasi beragama dengan munculnya berbagai paham 

keagamaan yang akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian para penggiat 

moderasi beragama, khususnya pemerintah melalui Kementerian Agama 

Republik Indonesia yang berlokasi di perspektif pemahaman kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  
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Moderasi beragama, karena agama mengutamakan keseimbangan 

dan keadilan dalam pemahaman agama, indikator menunjukkan ketika 

pemahaman agama konsisten dengan penerimaan nilai, budaya, dan 

keyakinan negara agama. Pemahaman agama ini tidak bertentangan 

dengan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan 

hidup rukun, baik perbedaan pendapat antarumat beragama yang terjadi 

dalam umat beragama maupun dengan pemeluknya yang berbeda agama. 

Pemahaman agama ini lebih menekankan pada toleransi untuk kemajuan 

bangsa dan negara yang dilandasi semangat kebhinekaan . 

Sesuai dengan realitas yang ada , bahwa  indikator moderasi 

beragama yang hendak dimunculkan ialah  sikap  dan ekspresi paham 

keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan 

kekerasan, dan suatu ekspresi keagamaan yang akomodatif kepada  

kebudayaan lokal.
51

 

1. Komitmen Kebangsaan .  

Komitmen nasional merupakan indikator yang sangat penting 

dari pandangan dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok 

terhadap ideologi nasional, terutama komitmen mereka untuk 

menerima Pancasila sebagai dasar pemerintahan.Isu komitmen 

nasional dewasa ini sangat memprihatinkan, apalagi dikaitkan dengan 

munculnya ide-ide keagamaan baru yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai dan budaya lama, yang dijiwai oleh tanda jati diri bangsa yang 
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luhur.Dalam batas tertentu, munculnya pemahaman agama yang tidak 

sejalan dengan nilai dan budaya bangsa akanmenimbulkan sikap yang 

bertentangan antara ajaran agama dan budaya, karena ajaran agama 

seolah-olah merupakan musuh budaya. Paham keagamaan jenis ini 

kurang adaptif dan sembrono karena ajaran agama justru mengandung 

spirit dengan mengembangkan rasa cinta tanah air. 

Pada saat yang sama, isu pelibatan publik juga sangat penting 

saat ini dengan munculnya ide-ide keagamaan lintas batas baru yang 

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan negara yang tidak 

lagi ingin bersandar pada konsep negara.atauCitizen Sebuah negara 

bangsa, karena ingin membentuk sistem kepemimpinan global yang 

enggan mengakui kedaulatan nasional. Ketika cerita-cerita tersebut 

muncul di tengah-tengah masyarakat, tentunyaakanmenjadi perhatian 

bagi keutuhan negara Indonesia. Bertentangan dengan prinsip negara-

bangsa Indonesia , arah gerakan dan gagasan keagamaan yang 

memperjuangkan sistem nasional dengan sistem khilafah, seperti 

Dawlah dan Imamah dalam Islam, tentu dibenarkan karena tidak 

cocok. . Kewajiban nasional yang disepakati oleh rakyat Indonesia, 

para pejuang, dan para pendiri negara Indonesia. 

Untuk itu, perlu keseimbangan pemahaman agama dan 

kebangsaan.Dalam hal ini, indikator moderasi beragama harus 

ditemukan dalam kewajiban seseorang untuk memahami agama, yang 

juga tercakup dalam kerangka nasional. Segala bentuk paham 



92 

 

 

 

keagamaan, dengan ideologi menjauhkan individu dan kelompok 

masyarakat dari kewajiban negara, dalam tuntutan mendirikan negara 

di luar sistem NKRI, merupakan indikator moderasi beragama 

2. Toleransi .  

Toleransi memberi ruang bagi orang lain dan menghalangi 

orang lain untuk percaya, mengungkapkan keyakinannya, atau 

mengungkapkan pendapatnya, meskipun berbeda dengan apa yang kita 

yakini. Tidak ada sikap.Sikap terbuka ini merupakan poin penting dari 

toleransi.Toleransi mencakup toleransi dalam menghadapi perbedaan, 

serta sikap menerima, menghormati orang yang berbeda, dan 

pemahaman yang positif.Dalam kehidupan demokrasi, toleransi 

memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan 

perbedaan.Demokrasi merupakan hal yang lumrah dan dipraktikkan 

ketika masyarakat sangat peka terhadap segala macam perbedaan yang 

terjadi di tengah kehidupannya. Dalam konteks yang lebih luas, 

toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi juga 

perbedaan, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, budaya, dan 

sebagainya . 

Islam adalah ajaran yang toleran karena merupakan rahmat 

bagi seluruh dunia.Ajaran Islam membimbing manusia untuk menjaga 

harkat dan martabat manusia.Islam menghormati semua hak asasi 

manusia, berjalan bersama dan saling membantu. Ajaran Islam tidak 

dimaksudkan untuk menaklukkan kelompoklain yang berbeda, tetapi 
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untuk menjadi penjaga peradaban dunia. Pada prinsipnya, toleransi 

tidak hanya mengacu pada toleransi di dalam dan antar agama, tetapi 

juga toleransi sosial dan politik.Oleh karena itu, indikator moderasi 

beragama yang dikaitkan dengan toleransi adalah kemampuan untuk 

benar-benar menunjukkan sikap dan ekspresi beragama dalam rangka 

menghargai perbedaan yang terjadi di masyarakat.Ruang lingkup 

toleransi adalah umum, namun dalam konteks buku ini lebih 

ditekankan pada toleransi untuk memahami dan menghargai perbedaan 

yang diilhami oleh faktor pemahaman agama. 

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan .  

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama 

muncul sebagai akibat dari pemahaman agama yang sempit.Sikap dan 

ekspresi yang dihasilkan dari idealismedan pemahaman ini cenderung 

menggunakan cara-cara kekerasan untuk membuat perbedaan dalam 

kehidupan sosial dan politik masyarakat.Kekerasan yang dihasilkan 

dari sikap dan ucapan agama radikal tidak hanya kekerasan fisik, tetapi 

juga kekerasan non fisik, seperti menuduh individu dan kelompok 

orang salah paham keyakinan mereka tanpa perdebatan teologis yang 

tepat.Ajaran agama, khususnya Islam di atas, pada hakikatnya 

mendukung nilai-nilai kemanusiaan.Islam hadir di muka bumi sebagai 

rahmat seluruh alam semesta (rahmatanlil'alamin). Namun, tidak dapat 

disangkal bahwa ada fenomena lain yang saat ini menjauh dari suksesi 

apostolik karena faktor pemahaman agama yang konservatif. 
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Saat ini, tidak dapat disangkal bagi sebagian umat Islam bahwa 

masih ada ekspresi keagamaan yang tampak tidak bijaksana karena 

agama mereka yang ketat dan eksklusif.Akibatnya, wajah-wajah Islam 

yang tampil di depan publik tampak diganggu oleh pihak-pihak non-

Islam. Wajah-wajah Islam di depan umum menjadi tidak ramah, 

ekstrim dan diskriminatif. Tentu saja pernyataan ini tidak benar.Karena 

identitas sejati Islam, sebagaimana telah disebutkan, lebih welas asih 

daripada misi Islam sendiri untuk menyebarkan rahmat ke seluruh 

alam semesta. 

Selain faktor paham yang ketat, ekstremisme dan kekerasan 

juga muncul dari paham keagamaan yang mengusung ideologi 

kebangkitan dengan tuntutan mendirikan negara-negara Islam seperti 

khilafah, Darul Islam, dan negara-negara Islam seperti Imamah.Varian 

ideologi keagamaan ini menambah kompleksitas suasana dengan 

menciptakan kondisi yang harmonis dalam masyarakat.Beberapa 

kelompok sibuk mengoreksi ibadah rekan-rekan seiman. Pada saat 

yang sama, beberapa kelompok lain dikendalikan oleh kebencian yang 

berlebihan terhadap kelompok agama lain dengan mengaitkan 

kelompok agama lain sebagai musuh agama yang berbahaya, menolak 

kelompok agama dan menciptakan keragaman.dan menghormati 

agama.  

Untuk itu, yang menjadi indikator penting dalam moderasi 

beragama pada  hubungannya dengan sebuah paham radikalisme ada  
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pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu 

sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, saling 

menghormati, dan bisa memahami realitas perbedaan  yang ada di 

tengah-tengah masyarakat.  

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal  

Perjumpaan dengan agama-agama, khususnya Islam dan 

budaya, seringkali menimbulkan perdebatan panjang dan menyisakan 

beberapa persoalan.Islam sebagai agama lahir dari wahyu yang tidak 

hilang setelah wafatnya Nabi, tetapi kebudayaan merupakan hasil 

ciptaan manusia yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan hidup 

manusia.Hubungan antara agama dan budaya tidak jelas.Pada titik ini, 

sering terjadi konflik antara pemahaman agama, khususnya Islam, 

dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. 

Dalam Islam, penyelesaian ketegangan antara ajaran agama dan 

tradisi lokal dijembatani oleh Fikufu. Hasil Ijtihad ulama, Fikufu 

membuka ruang untuk menjadi "alat" untuk meredakan 

ketegangan.Banyak prinsip fiqh dan ushul fiqh, seperti al'adah 

muhakkamah (tradisi yang baik dapat dijadikan sumber hukum), 

efektif dalam menyelesaikan konflik antara ajaran Islam dan tradisi 

lokal.Aturan-aturan Fikufu tersebut di atas menjadi dasar pengakuan 

dalam memecahkan berbagai persoalan tradisional di satu sisi dan di 

sisi lain ajaran Islam yang tidak memiliki landasan hukum dalam 

teks.Pelepasan ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu 
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fleksibel dan dinamis.Ia bisa beradaptasi dengan ruang dan waktu.Oleh 

karena itu, Islam tetap relevan di mana-mana, dalam setiap situasi. 

Dalam konteks Islam Indonesia, mengadaptasi ajaran agama 

kepada masyarakat Indonesia serta tradisi dan kearifan lokal, yang 

sejalan dengan syariat, disebutkan dalam bahasa selain masyarakat 

Islam Indonesia asli.Islam Pribumi merupakan bagian dari sejarah 

Islam, baik di negara asalnya maupun di negara lain, termasuk 

Indonesia.Dua lantai ini membentuk satu sungai besar yang terus 

mengalir, menambah pintu masuk anak sungai dan memperbesar 

sungai. Artinya, pribumisasi adalah bagian dari perjuangan melawan 

realitas sejarah dan tidak mengubah esensi Islam itu sendiri . 

Sikap keagamaan yang tidak mengikuti tradisi dan budaya 

adalah tidak bijaksana.Sikap keagamaan ini berangkat dari prinsip dan 

nilai agama karena menggerogoti nilai-nilai kearifan lokal 

negara.Pandangan di atas bahwa agama adalah musuh budaya, atau 

sebaliknya, budaya adalah musuh agama, tidak sesuai dengan moderasi 

beragama.Dalam moderasi ini, tidak ada konflik antara keduanya 

dalam bentuk dualisme yang menjaga jarak, tetapi ada konflik antara 

agama dan budaya, yang keduanya saling melengkapi.Konsep 

merespon pemahaman keagamaan tentang tradisi dan budaya sesuai 

dengan konsep Islam. 

Praktik dan perilaku keagamaan yang disesuaikan dengan 

tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana 
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wawasan tersebut dipersiapkan untuk menerima praktik keagamaan 

yang adaptif secara budaya dan sistem lokal.Kaum moderat cenderung 

lebih ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku 

keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar 

agama.Pemahaman keagamaan yang tidak kaku dicirikan oleh 

kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak hanya 

menekankan pada kebenaran model keagamaan normatif, tetapi juga 

model kontekstual positif. 

c. Faktor Pendukung dan penghambat Strategi Komunikasi Rumah Moderasi 

Beragama Dalam Penanaman Nilai- Nilai Islam Moderat Di Uin Khas 

Jemner  

 Dalam wawancara peneliti dengan kepala direktur rumah moderasi 

beragama yang menggunakan via online, wildani Hefni menjelaskan 

beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan 

kegiatan rumah moderasi beragama . 

“Pertama, Program MB merupakan program prioritas Kemenag, 

sehingga penguatannya bersifat massif dan itu memudahkan dalam 

pembumian nilai-nilai MB, terutama di kampus. Kedua, Supporting dari 

pimpinan terkait program-program penguatan nilai MB sangat terasa. 

Sehingga rumusan yang sudah disusun dapat terselenggara sesuai rencana. 

Ketiga, adanya komitmen kolektif dari tim RMB sehingga program-

program terkonsilidasi degan baik. Keempat, Program MB sejalan dengan 

penguatan kelembagaan UIN KHAS Jember yaitu pnguatan wawasan 

kebangsaan dan Islam moderat “.wildani Hefni, faktor pendukung strategi 

RMB UIN KHAS Jember , diwawancarai penulis , jember, 20 0ktober 

2021. 
52
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Dari hasil wawancara peneliti menjabarkan bahwa faktor 

pendukung keberhasilan dari strategi yang dilakukan oleh rumah moderasi 

beragama ada empat . 

1. Program moderasi beragama adalah program yang diprioritaskan di 

Kemenag, dimana penguatan moderasi beragama resmi masuk dalam 

rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN ) 2020-

2024. Dan sudah diatur dalam KEPDIRJEN PENDIS NO 897 Tahun 

2021tentang Juknis rumah moderasi beragama yang menjelaskan 

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing tingkatan . 

a) Tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  atau DIRJEN 

PENDIS adalah berperan sebagai perumus dan pelaksana dari 

dkebijakan moderasi beragama di bidang Pendidikan Islam yang 

sudah ditetapkan oleh Menteri Agama dan Peraturan Perundang 

Undangan yang sudah ditetapkan dan berlaku . 

b) Tugas dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau 

PTKI  ialah  merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait 

moderasi beragama yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan 

Direktur Jenderal Pendidikan.  

c) Tugas dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yaitu 

menjalankan tugas dan fungsi penguatan, fasilitasi, dan 

memanfaatkkan RMB pada PTKI yang bersangkutan.  

d) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan 

Tinggi Keagamaan Islam memiliki tanggung jawab untuk 
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membina RMB  yang berada di lingkungan PTKI. Sedangakan 

PTKI memiliki tanggung  jawab atas keberadaan dan 

pengembangan  RMB.  

Jadi bisa dipastikan bahwa gerakan moderasi beragama bisa secara 

masif dan bersifat Wajib disetiap PTKI yang tupoksi nya menjalankan 

fungsi penguatan , fasilitasi , dan pemanfaatan RMB pada PTKI yang 

bersangkutan. 

2. Adanya supporting dari pimpinan yang secara tidak langsung 

berkedudukan sebagai penasihat dan penanggug jawab dalam 

pengadaan rumah moderasi beragama . Sehingga apa yang sudah 

dirumuskan oleh tim rumah moderasi beragama UIN khas Jember bisa 

terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin. Terlebih visi dari 

keberadaan rumah moderasi beragama juga mengangkat usaha untuk 

menguatkan visi - misi kampus UIN khas Jember . 

3. Adanya komitmen kolektif dari setiap tim RMB, sehingga program - 

program Yang sudah dirumuskan bisa terkonsolidasi kan dengan baik. 

Walau setiap bidang sudah punya tugas dan fungsi juga program 

tersendiri. Kolektif kolegial ternyata menjadi faktor pendukung bagi 

kekompakan tim RMB UIN khas Jember. 

4. Program moderasi beragama sejalan dengan penguatan kelembagaan 

kampus UIN khas Jember, yaitu penguatan wawasan kebangsaan dan 

moderasi beragama.  
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Dan  Faktor Penghambat  Strategi Komunikasi Rumah Moderasi 

Beragama Dalam Penanaman nilai-nilai Islam Moderat Di Uin Khas 

Jember. 

Dalam setiap rencana pasti juga ada penghambat bagi secara 

kelembagaan maupun  secara individu dalam suatu lembaga penting 

mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam berjalannya  

suatu perencanaan guna dapat dijadikan evaluasi dan focus untuk 

diperbaiki  atau diminimalisir agar strategi dalam memiliki planning atau 

menegemen yang sempurna.  

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan direktur rumah 

moderasi beragama dan sekertaris rumah moderasi beragama 

menjelasakan beberapa faktor yang menjadi penghambat dari  strategi 

komunikasi yang digunakan untuk penguatan  moderasi beragama. 

“pandemi covid menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan”. 

Wildani Hifni,faktor penghambat strategi RMB, diwawancarai penulis , 

jember, 20 0ktober 2021. 
53

 

 

Ditambah dengan penjelasan dari hasil wawancara bersama 

sekertaris rumah moderasi bergama terkait apa saja yang menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan strategi komunikasi rumah moderasi 

beragama di UIN KHAS Jember. 

 

“ banyak yang sudah kita rumuskan dan rencanakan, untuk menunjang 

kegiatan yang kerkaitan dngan penguatan moderasi beragama. Beberapa 

program yang sudah kami rapatkan kami serahkan pada bagian 

perencanaan, cuman tidak semua bisa terealisasikan .karena keterbatasan 

anggaran karena belum ada pagu anggaran khusus untuk rumah moderasi 
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 Wildani hefni , wawancara , jember 20 0ktober 2021 
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beragama.Terlebih karena adanya rekofussing anggaran karena pandemi. 

Jadi kita hanya menggelar kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai kondisi. 

Selanjutnya masih karena pandemic, yakni keterbatan waktu untuk 

mengadakan kegiatan yang maksimal. InsyaAllah jika semua sudah mulai 

normal, maka apa yang sudah menjadi  program kita bi berjalan dengan 

lebih baik dan maksimal, dan yang terakhir adalah kemampuan dan 

kesiapan secara individu atau personal pegurus di rumah moderasi 

beragama. yang mana kita masih keterbatasan tenaga  dalam 

merealisasikan kegiatan baik untuk kepanitiaan dan pemaksimalama 

program kerja. Semua keiatan kita secara kolektif kolegial, tidak 

menggunakan tenaga  kepanitiaan ekternal pengurus rumah moderasi 

beragama Karena  khaarir akan mempersulit dan memperlambat  

berjalannya kegiatan. „‟Akhmad Badrus Sholeh, faktor penghambat 

strategi komunikasi RMB. Diwawancarai oleh Nuria Fina Maulida, Jember 

19 Oktober 2021. 
54

 

 

Dalam hasil wawancara  ini peneliti merumuskan bahwa ada tiga 

faktor yang menjadi peghambat strategi komunikasi rumah moderasi 

beragama UIN KHAS Jember dalam menjalankan misinya. Yang pertama 

dari segi anggran, bahwasanya didirikannya RMB di kampus UIN KHAS 

jember dalam keadaan pandemic covid – 19, dimana kampus sendiri 

mengalami rekofusing anggaran. Sehingga tidak ada pagu anggaran bagi 

kegiatan yang sudah dirumuskan oleh tim RMB. Yang kedua adalah  dari 

segi waktu pelaksanaan, karena pandemic banyak kegiatan yang tidak bisa 

dilakukan secara offline sesuai dengan program kerja. Yang ketiga adalah 

secara personal, dimana dalam kepengurusan rumah moderasi beragama 

masih banyak disibukan oleh kepentingan yang lain diluar tugas RMB. 

Sehingga membuat kegiatan  yang sudah dirumuskan tidak bisa sesuai 

dengan konsep awal perencanaan karena terhalagi  kepentingan pribadi.  
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akhmad badrus sholeh, wawancara, 19 oktober 2021 
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C. PEMBAHASAN TEMUAN  

Pada bab IV ini, peneliti akan memaparkan mengenai temuan hasil 

penelitian. temuan penelitian merupaka deskripsi dari data yang diperoleh 

dalam pengumpulan data dilapangan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.  

Rumah moderasi beragama uiniversitas kiai haji achmad siddiq jember  

menjadi instrument penting dalam pengimplementasian moderasi beragama 

pada aspk preventif  (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan promotif 

(peningkatan  atau  sosialisasi), baik dilingkungan internal perguruan tinggi 

maupun ekster yakni masyarakat umum.  

penguatan moderasi beragama resmi masuk dalam rencana 

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan memiliki 

perundang-undangan tersendiri. 

Seacara umum Tim rumah moderasi beragama UIN khas Jember 

memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Merencanakan dan mempersiapkan bahan dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penguatan moderasi beragama . 

2. Mengkoordinasikan gagasan dan teknis pelaksanaan kegiatan terkait 

rumah moderasi beragama . 

3. Meningkatkan kerjasama antar instansi dalam mengarusutamaan moderasi 

beragama. 

4. Menguatkan riset dan kajian serta publikasi tentang moderasi beragama. 
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Dan sebagai langkah awal , rumah moderasi beragama menjalankan 

tugas untuk dapat mensosialisasikan dan penguatan moderasi beragama 

dikalangan civitas akademika maupun masyarakat umum. 

Tidak hanya secara kelembagaan, bahwa setiap individu dalam tim 

rumah moderasi beragama juga turut memiliki tugas untuk membumikan nilai 

nilai moderasi beragama. Hal ini dicerminkan, bagaimana kontribusi beberapa 

tim saat menjadi fasilitator dalam penguatan moderasi beragama baik dalam 

pelatihan atau pembicara dan penulis. 

Strategi komunikasi rumah moderasi beragama UIN khas Jember 

dalam penanaman nilai-nilai Islam moderat dilakukan dalam beberapa 

langkah. 

Yang pertama, tahap perencanaan. Dimana Tim RMB melakukan 

perencanaan atau peremusan strategi dalam memilih dan menentukan 

komunikator, pesan atau menteri, saluran atau media yang digunakan, hingga 

harapan yang diinginkan. 

Dimana dalam perumusan strategi ini semua dilakukan secara 

musyawarah kepengurusan. Karena secara umum program moderasi beragama 

sudah diatur dalam perundang-undangan RI dan kementerian agama RI, dan 

dari setiap kelembagaan memiliki tupoksi tersendiri dalam penguatan 

moderasi beragama. 

Yang kedua, adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan nya untuk 

mensosialisasikan dan memberikan penguatan moderasi beragama. Tim RMB 

memilih strategi pengadaan seminar, workshop, dan pendidikan atau pelatihan 
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moderasi beragama dengan beberapa indikator yang sudah ditentukan  dan 

menggunakan berbagai metode baik offline atau online yang menggunakan 

media sosial.  

Yang ketiga, adalah evaluasi. Dari sekian perumusan yang ada evaluasi 

menjadi penting untuk dilakukan karena sebaga tolok ukur keberhasilan dari 

suatu program yang dalam hal ini evaluasi dilakukan oleh penasehat dan 

penanggungjawab rumah moderasi beragama. Evaluasi dilakukan dengan cara 

mengadakan pertemuan rapat offline dan online untuk membahas hasil 

kinerja. Dan juga membuat bentuk pelaporan hasil kegiatan kepada pihak 

akademik kampus UIN khas Jember . 

Nilai – Nilai Dalam Moderasi Beragama  

Pada Prinsipnya paham  Moderasi Beragama adalah  sikap jalan tengah 

atau sikap keragaman yang hingga pada saat ini menjadi terminologi alternatif 

pada diskursus keagamaan, baik pada tingkatan global atau lokal. Moderasi 

sampai saat ini masih dilihat  sebagai sikap keragaman paling ideal di tengah 

kemelut konflik keagamaan yang mulai memanas. Beberapa prinsip – prinsip  

moderasi beragama yang memiliki hubungan dengan kosep Islam wasathiyah 

ialah sebagaimana berikut:  
55

 

1. Tawassuth  atau mengambil jalan tengah   

Tawassuth ialah pemahaman dan pelaksanaan agama yang tidak 

ifrāth,  yaitu berlebihan dalam beragama dan tafrth yaitu pengurangan 

ajaran agama.Tawassuth adalah sikap yang berada di tengah-tengah 
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keduanya, yaitu tidak terlalu condong ke kanan (ortodoks) dan terlalu 

condong ke kiri (liberal). Dengan sikap tawassuth ini, Islam akan mudah 

diterima di segala bidang kehidupan. Sifat tawassuth dalam Islam adalah 

titik tengah antara kedua ujungnya dan merupakan keutamaan yang telah 

Allah SWT tempatkan sejak awal. 

Nilai tawassuth yang telah menjadi prinsip dalam Islam harus 

diterapkan di segala bidang agar Islam dan ekspresi keagamaan umat 

Islam menjadi saksi untuk mengukur kebenaran segala sikap dan perilaku 

perilaku manusia pada umumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

menerapkan tawasuth adalah, pertama-tama, jangan terlalu ekstrim dalam 

menyebarkan ajaran agama.Kedua, tidak mudah untuk tidak mempercayai 

umat Islam lainnya karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, 

memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, selalu menjunjung 

tinggi prinsip persaudaraan (ukhuwah) dan toleransi (tasāmuh), hidup 

berdampingan dengan sesama muslim dan warga agama lain , (Thoha: 

2013, 11). Dalam Islam, prinsip tawassuth ini secara jelas disebut dalam 

Al-Quran: 

 

ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنو۟ا ُشَهَدآَء َعلَى ٱلنَّاِس َوَيُكوَن  ُكْم أُمَّ لَِك َجَعْلَنَٰ
َٰ
َوَكَذ

ُسولُ َعلَْيُكْم َشِهيًدا ۗ َوَما َجَعْلَنا ٱْلقِْبلََة ٱلَّتِى ُكنَت َعلَْيَهآ إَِّلَّ لَِنْعلََم  ٱلرَّ

ن َينَقلُِب َعلَىَٰ َعقَِبْيِه ۚ َوإِن َكاَنْت لََكبِيَرًة إَِّلَّ َعلَى  ُسولَ ِممَّ بُِع ٱلرَّ َمن َيتَّ
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اِس لََرُءوٌف  َ بِٱلنَّ َنُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ُ لُِيِضيَع إِيَمَٰ ُ ۗ َوَما َكاَن ٱَّللَّ ٱلَِّذيَن َهَدى ٱَّللَّ

ِحيمٌ   رَّ

Artinya: Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat 

pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran 

penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan 

suupaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap 

dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah [2]: 143).  

 

2. Tawāzun (berkeseimbangan) 

Tawāzun adalah pemahaman dan pengamalan agama yang 

seimbang yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik duniawi maupun 

ukhrowi, dengan prinsip bahwa dapat dibedakan antara inhirāf 

(penyimpangan) dan ikhtilāf (pembedaan).Tawāzun juga berarti 

memberikan sesuatu di bawah kepemilikan seseorang tanpa penambahan 

atau pengurangan. 

Tawāzun,merupakan kemampuan individu untuk 

menyeimbangkan kehidupan, sangat penting dalam kehidupan individu 

sebagai seorang Muslim, manusia dan anggota masyarakat. Melalui sikap 

tawāzun, seorang muslim akan dapat mencapai kebahagiaan batin yang 

sejati berupa ketentraman jiwa dan ketentraman lahiriah berupa 

kemantapan dan ketentraman dalam aktivitas kehidupan. Konsep tawāzun 

ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di bawah ini:  
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َب َوٱْلِميَزاَن لَِيقُوَم  ِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم ٱْلِكَتَٰ َنَٰ لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا بِٱْلَبيِّ

فُِع لِلنَّاِس َولَِيْعلََم  ٱلنَّاُس بِٱْلقِْسِط ۖ َوأَنَزْلَنا ٱْلَحِديَد فِيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَنَٰ

َ َقِوىٌّ َعِزيزٌ  ُ َمن َينُصُرهُۥ َوُرُسلَُهۥ بِٱْلَغْيِب ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  ٱَّللَّ

Artinya: Sunguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa 

bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama 

mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid [57]: 25).  

 

3. I'tidāl (lurus dan tegas) 

   

Secara bahasa, i`tidāl berarti langsung dan pasti, yang berarti 

meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menjalankan hak dan 

kewajibannya secara sepadan.I`tidāl adalah bagian dari penerapan keadilan 

dan moralitas kepada seluruh umat Islam.Kebajikan yang diperintahkan 

Islam dimaknai oleh Allah sebagai pelaksanaan yang adil, rata-rata dan 

seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan mewujudkan perilaku 

umat yang Ihsan.Pemerataan berarti mencapai persamaan dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban.Hak asasi manusia tidak boleh 

direduksi menjadi kewajiban.Tanpa membawa keadilan, nilai-nilai agama 

terasa kering dan tidak ada. 
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karena keadilan menyentuh kehidupan banyak orang. Moderasi 

harus selalu mendorong upaya mencapai keadilan sosial yang dalam 

agama disebut almashlahah al`āmmah. Dengan yang berlandaskan 

almashlahah al`āmmah, landasan kebijakan publik akan membawa esensi 

agama ke ranah publik. Adalah tanggung jawab setiap penguasa untuk 

menerjemahkannya ke dalam kehidupan nyata untuk kepentingan umum. 

 

4. Tasāmuh (toleransi)   

Tasāmuh artinya toleransi. Dalam kamus lisan bahasa Arab, kata 

tasāmuh diambil dari bentuk akar kata samah, samahah yang lebih dekat 

dengan arti kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan kedamaian. 

Secara etimologis, tasāmuh adalah menoleransi atau menerima sesuatu 

dengan ringan. Sedangkan secara terminologi tasāmuh berarti menoleransi 

atau menerima perbedaan dengan lembut. 

Tasāmuh adalah posisi atau sikap seseorang yang diekspresikan 

dalam kesediaannya untuk menerima pandangan yang beragam dan 

beragam bahkan ketika mereka tidak setuju dengannya. Tasāmuh atau 

toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak 

asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, sehingga memungkinkan 

adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan individu. 

Orang dengan sifat tasāmuh akan menghargai, mengizinkan, 

mengizinkan posisi, pendapat, pandangan, keyakinan, kebiasaan, perilaku 

dan sebagainya yang berbeda dari posisinya. Tasāmuh berarti 
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mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Ketika tasāmuh 

berarti kebesaran jiwa, keluasan pikiran dan ruang dada, ta`āshub berarti 

kecilnya jiwa, sempitnya akal, dan sempitnya dada.. 

5.  Musāwah (Egaliter) 

Menurut  bahasa, musawah memiliki arti persamaan. Sedangkan 

menurut istilah, musāwah adalah persamaan dan penghargaan kepada 

sesama manusia yang berkedudukan sebagai makhluk Allah. Semua 

manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis 

kelamin, ras , suku bangsa dan bahasa . Konsep musāwah dijelaskan dalam 

firman Allah Swt: 

 

ُكْم ُشُعوًبا َوَقَبآئِلَ  ن َذَكٍر َوأُنَثىَٰ َوَجَعْلَنَٰ ُكم مِّ ا َخلَْقَنَٰ اُس إِنَّ أَيَُّها ٱلنَّ ٓ َيَٰ

َ َعلِ يٌم َخبِيرٌ  ُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ِ أَْتَقىَٰ  لَِتَعاَرفُٓو۟ا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد ٱَّللَّ

 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling taqkwa diantara kamu. 

Sesunguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS 

al-Hujurat 13). 
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Ayat ini menekankan kesatuan asal usul manusia dengan 

mengungkapkan kesetaraan manusia terhadap laki-laki dan 

perempuan.Skor antara laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak ada 

perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Musāwah dalam Islam 

memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap Muslim, bahwa 

kesetaraan adalah produk keadilan dalam Islam. Setiap orang adalahsama, 

tanpa keistimewaan dari satu orang ke orang lain, menjunjung tinggi hak-

hak non-Muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam agama dan 

kewajiban lainnya, perbedaan antara orang-orang dalam masyarakat, 

persamaan di depan hukum dan persamaan dalam pelaksanaan fungsi 

publik dan kesetaraan berdasarkan kesatuan asli manusia. 

6. Syurā (musyawarah)  

Syurā secara bahasa memiki arti menjelaskan, menyatakan atau 

mengajukan dan mengambil sesuatu. Syurā atau musyawarah ialah saling 

menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar 

pendapat mengenai sesuatu persoalan. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang 

menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah sebagaimana bunyi di 

bawah ini:  

 

و۟ا ِمْن  ا َغلِيَظ ٱْلَقْلِب َلَنَفضُّ ِ لِنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكنَت َفّظً َن ٱَّللَّ َفبَِما َرْحَمٍة مِّ

َحْولَِك ۖ َفٱْعُف َعْنُهْم َوٱْسَتْغفِْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِى ٱْْلَْمِر ۖ َفإَِذا َعَزْمَت 

لِينَ  َ ُيِحبُّ ٱْلُمَتوَ كِّ ِ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ لْ َعلَى ٱَّللَّ  َفَتَوكَّ
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Artinya: Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakAllah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imron [3]: 159) 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan 

memiliki tempat yang tinggi dalam Islam.Selain berfungsi sebagai bentuk 

perintah Tuhan, musyawarah juga terutama ditujukan untuk menciptakan 

masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, praktik musyawarah juga 

merupakan bentuk apresiasi para tokoh dan tokoh masyarakat atas 

partisipasinya dalam pekerjaan dan kepentingan bersama 

Indikator Moderasi Beragama   

Moderasi beragama adalah paham bahwa agama itu berpusat, tidak ke 

kiri maupun ke kanan.Dalam konteks Islam wasathiyah, pemahaman ini juga 

mengandung prinsip-prinsip agama yang mengarah pada upaya mengatur 

kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam 

sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Dengan pemahaman Islam 

yang seimbang, seseorang tidak akan mudah terpengaruh oleh suasana batin 
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emosional keimanannya karena ia akan dikuasai oleh sikap dan pemahaman 

keagamaannya yang berlebihan.. 

Ketika sikap religius terwujud dalam ekspresi kemarahan, mudah 

ditebak bahwa seseorang telah dikendalikan oleh nafsu dan amarahnya. 

Dengan demikian, karakteristik seperti ini membuat seseorang kurang bijak 

dalam bertindak dan bertindak, apalagi dibandingkan dengan kelompok lain 

yang dianggap berbeda. Munculnya paham keagamaan yang berbeda kini 

berkembang pesat dari kelompok yang berbeda dengan agenda ideologis 

tertentu, baik menyangkut klaim kebenaran yang muncul dari paham 

keagamaan, pedagogi terbatas maupun program ideologi politik tertentu perlu 

dikaji lebih lanjut.. 

Tantangan moderasi beragama dalam kaitannya dengan munculnya 

konsepsi keagamaan yang berbeda ini terletak pada cara pandang memahami 

ajaran agama itu sendiri. Kemudian, secara lebih spesifik, tantangan moderasi 

beragama dengan munculnya berbagai paham keagamaan yang akhir-akhir ini 

menjadi fokus perhatian para penggiat moderasi beragama, khususnya 

pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di 

perspektif pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Moderasi beragama, karena agama mengutamakan keseimbangan dan 

keadilan dalam pemahaman agama, indikator menunjukkan ketika 

pemahaman agama konsisten dengan penerimaan nilai, budaya, dan keyakinan 

negara agama. Pemahaman agama ini tidak bertentangan dengan persatuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan hidup rukun, baik 
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perbedaan pendapat antarumat beragama yang terjadi dalam umat beragama 

maupun dengan pemeluknya yang berbeda agama. Pemahaman agama ini 

lebih menekankan pada toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang 

dilandasi semangat kebhinekaan . 

Sesuai dengan realitas yang ada , bahwa  indikator moderasi beragama 

yang hendak dimunculkan ialah  sikap  dan ekspresi paham keagamaan 

dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan 

suatu ekspresi keagamaan yang akomodatif kepada  kebudayaan lokal.  
56

 

1.  Komitmen Kebangsaan .  

Komitmen nasional merupakan indikator yang sangat penting dari 

pandangan dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok terhadap 

ideologi nasional, terutama komitmen mereka untuk menerima Pancasila 

sebagai dasar pemerintahan.Isu komitmen nasional dewasa ini sangat 

memprihatinkan, apalagi dikaitkan dengan munculnya ide-ide keagamaan 

baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya lama, yang dijiwai 

oleh tanda jati diri bangsa yang luhur.Dalam batas tertentu, munculnya 

pemahaman agama yang tidak sejalan dengan nilai dan budaya bangsa 

akanmenimbulkan sikap yang bertentangan antara ajaran agama dan 

budaya, karena ajaran agama seolah-olah merupakan musuh budaya. 

Paham keagamaan jenis ini kurang adaptif dan sembrono karena ajaran 

agama justru mengandung spirit dengan mengembangkan rasa cinta tanah 

air. 

                                                 
56

Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam , Kementrian Agama Republik 

Indonesia 2019 Hal 15-23 
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Pada saat yang sama, isu pelibatan publik juga sangat penting saat 

ini dengan munculnya ide-ide keagamaan lintas batas baru yang bertujuan 

untuk mewujudkan cita-cita pembangunan negara yang tidak lagi ingin 

bersandar pada konsep negara.atauCitizen Sebuah negara bangsa, karena 

ingin membentuk sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui 

kedaulatan nasional. Ketika cerita-cerita tersebut muncul di tengah-tengah 

masyarakat, tentunyaakanmenjadi perhatian bagi keutuhan negara 

Indonesia. Bertentangan dengan prinsip negara-bangsa Indonesia , arah 

gerakan dan gagasan keagamaan yang memperjuangkan sistem nasional 

dengan sistem khilafah, seperti Dawlah dan Imamah dalam Islam, tentu 

dibenarkan karena tidak cocok. . Kewajiban nasional yang disepakati oleh 

rakyat Indonesia, para pejuang, dan para pendiri negara Indonesia. 

Untuk itu, perlu keseimbangan pemahaman agama dan 

kebangsaan.Dalam hal ini, indikator moderasi beragama harus ditemukan 

dalam kewajiban seseorang untuk memahami agama, yang juga tercakup 

dalam kerangka nasional. Segala bentuk paham keagamaan, dengan 

ideologi menjauhkan individu dan kelompok masyarakat dari kewajiban 

negara, dalam tuntutan mendirikan negara di luar sistem NKRI, 

merupakan indikator moderasi beragama 

2. Toleransi .  

Toleransi memberi ruang bagi orang lain dan menghalangi orang 

lain untuk percaya, mengungkapkan keyakinannya, atau mengungkapkan 

pendapatnya, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Tidak ada 
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sikap.Sikap terbuka ini merupakan poin penting dari toleransi.Toleransi 

mencakup toleransi dalam menghadapi perbedaan, serta sikap menerima, 

menghormati orang yang berbeda, dan pemahaman yang positif.Dalam 

kehidupan demokrasi, toleransi memegang peranan yang sangat penting 

dalam menghadapi tantangan perbedaan.Demokrasi merupakan hal yang 

lumrah dan dipraktikkan ketika masyarakat sangat peka terhadap segala 

macam perbedaan yang terjadi di tengah kehidupannya. Dalam konteks 

yang lebih luas, toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, 

tetapi juga perbedaan, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, budaya, dan 

sebagainya . 

Islam adalah ajaran yang toleran karena merupakan rahmat bagi 

seluruh dunia.Ajaran Islam membimbing manusia untuk menjaga harkat 

dan martabat manusia.Islam menghormati semua hak asasi manusia, 

berjalan bersama dan saling membantu. Ajaran Islam tidak dimaksudkan 

untuk menaklukkan kelompoklain yang berbeda, tetapi untuk menjadi 

penjaga peradaban dunia. Pada prinsipnya, toleransi tidak hanya mengacu 

pada toleransi di dalam dan antar agama, tetapi juga toleransi sosial dan 

politik.Oleh karena itu, indikator moderasi beragama yang dikaitkan 

dengan toleransi adalah kemampuan untuk benar-benar menunjukkan 

sikap dan ekspresi beragama dalam rangka menghargai perbedaan yang 

terjadi di masyarakat.Ruang lingkup toleransi adalah umum, namun dalam 

konteks buku ini lebih ditekankan pada toleransi untuk memahami dan 

menghargai perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman agama. 
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3. Anti Radikalisme dan Kekerasan .  

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama 

muncul sebagai akibat dari pemahaman agama yang sempit.Sikap dan 

ekspresi yang dihasilkan dari idealismedan pemahaman ini cenderung 

menggunakan cara-cara kekerasan untuk membuat perbedaan dalam 

kehidupan sosial dan politik masyarakat.Kekerasan yang dihasilkan dari 

sikap dan ucapan agama radikal tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga 

kekerasan non fisik, seperti menuduh individu dan kelompok orang salah 

paham keyakinan mereka tanpa perdebatan teologis yang tepat.Ajaran 

agama, khususnya Islam di atas, pada hakikatnya mendukung nilai-nilai 

kemanusiaan.Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat seluruh alam 

semesta (rahmatanlil'alamin). Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada 

fenomena lain yang saat ini menjauh dari suksesi apostolik karena faktor 

pemahaman agama yang konservatif. 

Saat ini, tidak dapat disangkal bagi sebagian umat Islam bahwa 

masih ada ekspresi keagamaan yang tampak tidak bijaksana karena agama 

mereka yang ketat dan eksklusif.Akibatnya, wajah-wajah Islam yang 

tampil di depan publik tampak diganggu oleh pihak-pihak non-Islam. 

Wajah-wajah Islam di depan umum menjadi tidak ramah, ekstrim dan 

diskriminatif. Tentu saja pernyataan ini tidak benar.Karena identitas sejati 

Islam, sebagaimana telah disebutkan, lebih welas asih daripada misi Islam 

sendiri untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta. 
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Selain faktor paham yang ketat, ekstremisme dan kekerasan juga 

muncul dari paham keagamaan yang mengusung ideologi kebangkitan 

dengan tuntutan mendirikan negara-negara Islam seperti khilafah, Darul 

Islam, dan negara-negara Islam seperti Imamah.Varian ideologi 

keagamaan ini menambah kompleksitas suasana dengan menciptakan 

kondisi yang harmonis dalam masyarakat.Beberapa kelompok sibuk 

mengoreksi ibadah rekan-rekan seiman. Pada saat yang sama, beberapa 

kelompok lain dikendalikan oleh kebencian yang berlebihan terhadap 

kelompok agama lain dengan mengaitkan kelompok agama lain sebagai 

musuh agama yang berbahaya, menolak kelompok agama dan 

menciptakan keragaman.dan menghormati agama.  

Untuk itu, yang menjadi indikator penting dalam moderasi 

beragama pada  hubungannya dengan sebuah paham radikalisme ada  pada 

sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan 

ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, saling menghormati, 

dan bisa memahami realitas perbedaan  yang ada di tengah-tengah 

masyarakat.  

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal  

Perjumpaan dengan agama-agama, khususnya Islam dan budaya, 

seringkali menimbulkan perdebatan panjang dan menyisakan beberapa 

persoalan.Islam sebagai agama lahir dari wahyu yang tidak hilang setelah 

wafatnya Nabi, tetapi kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia yang 

dapat berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia.Hubungan antara 
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agama dan budaya tidak jelas.Pada titik ini, sering terjadi konflik antara 

pemahaman agama, khususnya Islam, dengan tradisi lokal yang 

berkembang di masyarakat. 

Dalam Islam, penyelesaian ketegangan antara ajaran agama dan 

tradisi lokal dijembatani oleh Fikufu. Hasil Ijtihad ulama, Fikufu 

membuka ruang untuk menjadi "alat" untuk meredakan 

ketegangan.Banyak prinsip fiqh dan ushul fiqh, seperti al'adah 

muhakkamah (tradisi yang baik dapat dijadikan sumber hukum), efektif 

dalam menyelesaikan konflik antara ajaran Islam dan tradisi lokal.Aturan-

aturan Fikufu tersebut di atas menjadi dasar pengakuan dalam 

memecahkan berbagai persoalan tradisional di satu sisi dan di sisi lain 

ajaran Islam yang tidak memiliki landasan hukum dalam teks.Pelepasan 

ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu fleksibel dan 

dinamis.Ia bisa beradaptasi dengan ruang dan waktu.Oleh karena itu, Islam 

tetap relevan di mana-mana, dalam setiap situasi. 

Dalam konteks Islam Indonesia, mengadaptasi ajaran agama 

kepada masyarakat Indonesia serta tradisi dan kearifan lokal, yang sejalan 

dengan syariat, disebutkan dalam bahasa selain masyarakat Islam 

Indonesia asli.Islam Pribumi merupakan bagian dari sejarah Islam, baik di 

negara asalnya maupun di negara lain, termasuk Indonesia.Dua lantai ini 

membentuk satu sungai besar yang terus mengalir, menambah pintu masuk 

anak sungai dan memperbesar sungai. Artinya, pribumisasi adalah bagian 
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dari perjuangan melawan realitas sejarah dan tidak mengubah esensi Islam 

itu sendiri . 

Sikap keagamaan yang tidak mengikuti tradisi dan budaya adalah 

tidak bijaksana.Sikap keagamaan ini berangkat dari prinsip dan nilai 

agama karena menggerogoti nilai-nilai kearifan lokal negara.Pandangan di 

atas bahwa agama adalah musuh budaya, atau sebaliknya, budaya adalah 

musuh agama, tidak sesuai dengan moderasi beragama.Dalam moderasi 

ini, tidak ada konflik antara keduanya dalam bentuk dualisme yang 

menjaga jarak, tetapi ada konflik antara agama dan budaya, yang keduanya 

saling melengkapi.Konsep merespon pemahaman keagamaan tentang 

tradisi dan budaya sesuai dengan konsep Islam. 

Praktik dan perilaku keagamaan yang disesuaikan dengan tradisi 

dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana wawasan 

tersebut dipersiapkan untuk menerima praktik keagamaan yang adaptif 

secara budaya dan sistem lokal.Kaum moderat cenderung lebih ramah 

dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, 

selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.Pemahaman 

keagamaan yang tidak kaku dicirikan oleh kesediaan untuk menerima 

praktik dan perilaku yang tidak hanya menekankan pada kebenaran model 

keagamaan normatif, tetapi juga model kontekstual positif. 

Faktor pendukung dan penghambat pada  pelaksanaan strategi rumah 

moderasi beragama dalam penanaman nilai-nilai Islam moderat di UIN 

khas Jember  
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a. Faktor pendukung  

1. Sudah memiliki aturan dan undang-undang yang jelas dalam Negera 

dan kementerian  

Program moderasi beragama adalah program yang 

diprioritaskan di Kemenag, dimana penguatan moderasi beragama 

resmi masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ( 

RPJMN ) 2020-2024 . dan sudah diatur dalam KEPDIRJEN PENDIS 

NO 897 Tahun 2021tentang Juknis rumah moderasi beragama yang 

menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing tingkatan . 

a) Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai 

perumus dan pelaksana kebijakan moderasi beragama di bidang 

Pendidikan Islam yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan 

Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. 

b) Tugas dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moderasi beragama 

yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Direktur Jenderal 

Pendidikan.  

c) Dan Tugas  dari PTKI adalah menjalankan fungsi penguatan, 

fasilitasi, dan pemanfaatan RMB pada PTKI yang bersangkutan.  

d) Kemudia  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat 

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bertanggung jawab membina 

RMB di lingkungan PTKI. Sedangakan PTKI memiliki tanggung 

jawab jawab dari keberadaan dan pengembangan RMB.  
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Jadi bisa dipastikan bahwa gerakan moderasi beragama bisa 

secara masif dan bersifat Wajib disetiap PTKI yang tupoksi nya 

menjalankan fungsi penguatan , fasilitasi , dan pemanfaatan RMB pada 

PTKI yang bersangkutan. 

2. Support dari pimpinan kampus UIN khas Jember  

Adanya supporting dari pimpinan yang secara tidak langsung 

berkedudukan sebagai penasihat dan penanggug jawab dalam 

pengadaan rumah moderasi beragama . Sehingga apa yang sudah 

dirumuskan oleh tim rumah moderasi beragama UIN khas Jember bisa 

terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin. Terlebih visi dari 

keberadaan rumah moderasi beragama juga mengangkat usaha untuk 

menguatkan visi - misi kampus UIN khas Jember. 

3. Komitmen antar pengurus rumah moderasi beragama UIN khas Jember  

Adanya komitmen kolektif dari setiap tim RMB, sehingga 

program-program yang sudah dirumuskan bisa terkonsolidasi kan 

dengan baik. Walau setiap bidang sudah punya tugas dan fungsi juga 

program tersendiri. Kolektif kolegial ternyata menjadi faktor 

pendukung bagi kekompakan tim RMB UIN khas Jember. 

4. Selaras dengan visi misi kampus UIN khas Jember  

Program moderasi beragama sejalan dengan penguatan 

kelembagaan kampus UIN khas Jember, yaitu penguatan wawasan 

kebangsaan dan moderasi beragama .  

b. Faktor penghambat 
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1. Pademi COVID - 19  

Dimana pandemi covid -  19 berpengaruh dalam beberapa 

aspek. Yang pertama terkait pendanaan .Dalam setiap kegiatan 

pendanaan atau keuangan sangat penting untuk menunjang kesuksesan 

keberlangsungan kegiatan. Karena semasa pandemi kampus bahkan 

seluruh kementerian mendapati rekofusing anggaran sekala besar , 

sehingga tidak memungkinkan mengadakan kegiatan yang 

membutuhkan dana yang besar.  

Yang kedua , terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Dimana 

karena peraturan PPKM semasa pandemi membuat kegiatan sulit 

dilakukan secara offline sesuai dengan rencana Tim.  Sehingga 

pengurus harus merumuskan ulang untuk mencari strategi taktis agar 

tetap bisa menjalankan program penguatan moderasi beragama . 

2. Secara personal  

Terkait persoalan pribadi.Dalam diri setiap individu pastilah 

memiliki kewajiban dan kesibukan tersendiri diluar tugas 

kelembagaan.Ada keterbatasan dalam melakukan tupoksi secara 

intens. Dimana dalam kepengurusan RMB yang berjumlah sedikit 

sering kewalahan dalam pembagian tugas dan pelaksanaan nya. 

Sehingga langkah kolektif kolegial menjadi solusi dalam 

keberlangsungan program . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan temuan bab sebelumnya , maka disini 

penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Strategi komunikasi rumah moderasi beragama dalam penanaman nilai-

nilai Islam moderat di UIN khas Jember adalah bagaimana menjadi 

leading sektor untuk penguatan moderasi beragama di lingkup internal dan 

eksternal kampus UIN khas Jember . Dengan melakukan sosialisasi dan 

penguatan moderasi beragama. RMB mengadakan beberapa seminar  dan 

workshop baik secara online dan offline dengan mendatangkan pemateri 

handal sesuai bidangnya serta bersinergi dengan para instansi lain seperti 

penyuluh agama, pemuka agama, TNI POLRI , dan mahasiswa sebagai 

stea holder untuk membumikan moderasi beragama . 

2. Nilai – nilai Islam moderat dalam moderasi beragama meliputi Komitmen 

Kebangsaan , Toleransi , Anti Radikalisme dan Kekerasan , dan 

Akomodatif terhadap Budaya Lokal . yang dalam prinsipnya moderasi 

beragama mengajarkan nilai – nilai Islam yang Tawassuth (mengambil 

jalan tengah), Tawāzun (berkeseimbangan), I'tidāl (lurus dan tegas), 

Tasāmuh (toleransi), Musāwah (Egaliter) , dan Syurā (musyawarah) .  

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi rumah moderasi 

beragama dalam penanaman nilai-nilai Islam moderat di UIN khas Jember. 

Dimana yang menjadi faktor pendukung dalam hal ini adalah, keputusan 
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dan undang-undang dari negara untuk pelaksanaan program moderasi 

beragama . Dukungan dari pimpinan kampus, kekompakan para tim 

pengurus RMB, keselarasan dengan visi misi kampus UIN khas Jember . 

Dan yang menjadi faktor penghambat dalam hal ini adalah dalam situasi 

pandemi - covid - 19 yang berimbas pada aspek keuangan, waktu 

pelaksanaan . Selanjutnya adalah kesibukan pribadi dari personal pengurus 

RMB.  

B. Saran Saran  

Adapun ada beberapa kritikan dan saran oleh peneliti pada  strategi 

komunikasi rumah moderasi beragama dalam penanaman nilai-nilai Islam 

moderat di UIN khas Jember . 

1. Peneliti berharap kepada penulis selanjutnya khususnya dalam penulisan 

karya ilmiah agar lebih memperhatikan pedoman karya ilmiah yang telah 

diterbitkan oleh tim penyusun setiap lembaga dan dapat melakukan 

penelitian lebih mendalam. Karena konteks moderasi beragama masih 

terbilang baru dalam dunia akademisi . Jadi masih banyak hal yang bisa 

digali untuk dijadikan penelitian dan temuan penting selanjutnya . 

2. Peneliti mengharap kepada Institut dalam ranah akademis dapat  

memberikan literasi lebih banyak khususnya mengenai startegi 

komunikasi dan lebih selektif pada penyelesaian pada tugas akhir 

mahasiswa.  

3. Peneliti berharap kepada pihak rumah moderasi beragama agar lebih masif 

dalam menjalankan tupoksinya untuk membumikan nilai moderasi 
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beragama baik secara kelembagaan dan individu, dan bisa memanfaatkan 

ruang - ruang publik untuk menunjang  kesuksesan dalam pelaksanaan 

program RMB.  
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