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PENDIDIKAN AGAMA LINTAS IMAN: 
Case Study Interfidei Yogyakarta

— Arhanuddin Salim —

Introduction1

For the past few years, as part of his doctoral dissertation, 
Arhanuddin Salim (or Arhan as his friends call him) has been 
researching forms of Islamic religious education in Indonesia. 
In this chapter, he focuses on the inter-faith program of an 
NGO in Yogyakarta called ‘Interfidei’ that has developed an 
innovative approach to improving inter-faith understanding.

Arhan underlines the importance and relevance of research 
into inter-faith education because of the ongoing instances 
of religious intolerance and worse, violence, which continue 
to occur in Indonesia. Besides conflicts in Ambon, Papua, 
and Poso that have occurred since the end of Suharto’s New 
Order in 1998, readers may be aware of the fate of Jakarta’s 
popular mayor, Ahok. Following mass demonstrations by pro 
and anti Ahok supporters in Jakarta during December 2016, 
blasphemy charges were laid against him. Commentators 
inside and outside Indonesia are concerned that many of the 
Muslim demonstrators protesting in Jakarta came in response 
to appeals by ultra-conservative Muslim leaders. Among 
other things, the ultra-conservative Muslims accused Ahok, 
a Christian of Chinese descent, of blasphemy. To the surprise 
of many, Ahok was charged under Indonesia’s blasphemy law, 
brought to trial and convicted. He is now serving a two year 

1 Pengantar oleh Emeritus Professor Virginia Hooker.
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prison sentence. The laying of charges and the conviction are 
widely seen as an indication that the religious tolerance for 
which Indonesia was once famed is now under threat.

Arhan’s research focuses on the responsibility of teachers 
of religion to inform their students of more than just the 
doctrinal and formal aspects of Islam. Religious teachers 
who should be encouraging tolerance, inclusiveness, and 
pluralism among their students, writes Arhan, are failing 
to do so. In some cases, he notes, they are even doing the 
opposite. The textbooks for religious studies, the burden of 
administrative work, uninspiring teaching methods and the 
personal attitudes of large numbers of teachers of religion, 
all contribute to flawed teaching about Islam.

Arhan points to recent results (2016) from a survey of 
Muslim religious teachers undertaken by researchers at the 
respected Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (Centre for 
the Study of Islam and Society), part of Jakarta’s State Islamic 
University Hidayatullah. As he observes, they show that ‘the 
potential for radicalism and intolerance has entered the heart 
of religious education in Indonesia.’ The Qur’an teaches that 
pluralism is a gift from God and humankind is wonderful in its 
diversity but often students are not made aware of concepts of 
pluralism and inclusion, and there is little opportunity to learn 
about the other great world religions. For all these reasons, 
Arhan suggests, Islamic religious education must be reformed 
at all levels of the education system to emphasise the Islamic 
values of tolerance and inclusion as well as provide information 
about other religions.

Arhan’s list of suggested reforms, based on the research of 
Indonesian and non-Indonesian scholars, covers the following: 
revising the religious education curriculum to include pluralism 
and inclusive attitudes; adding universal ethics to the curriculum; 
and from high school to tertiary level including a subject that 
introduces basic facts about other religions. 

To achieve these reforms, Arhan acknowledges, will 
require different approaches to teaching and learning. He 
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describes the steps needed for ‘transformative learning’ 
that builds on critical thinking and the process of ‘naming’, 
‘reflecting’ and ‘acting’ to take the student beyond cognitive 
understanding and into active experiential learning.

As an example of how this can be done, Arhan describes 
and analyses the special interfaith program developed by the 
Yogyakarta NGO named ‘Interfidei’. Called the ‘Interfaith 
School’ (Sekolah Lintas Iman, SLI) the program was launched 
in 2009 and involves three institutes of higher education 
in Yogyakarta: the State Islamic University Sunan Kalijaga, 
the Christian University Duta Wacana, and the Catholic 
University Sanata Darma. Students from these universities 
can take the SLI program in their final semester before 
graduation.

The aim of the SLI program is to enable dialogue between 
those of different faiths to show that real faith can embrace 
difference by acknowledging that it exists and recognising 
that it need not create division. Arhan describes in some 
detail the Interfidei approach of ‘dialogue in action’ and the 
development of the curriculum, source materials, speakers 
and the ‘live in’ experience (e.g. in different places of worship, 
hospitals, centres of local government) decided on after 
discussions between representatives of the three participating 
universities.

Arhan emphasises that at the core of the SLI program is 
the recognition that before change can occur there must be a 
‘loosening of prejudice’ (udar prasangka). In an atmosphere 
of respectful friendliness, participants in the program are 
encouraged to articulate their honest feelings about members 
of other religions – Muslims about Christians and vice versa. 
The Interfidei staff say the frank and honest discussions that 
follow are emotional for participants and a kind of ‘shock 
therapy.’ After the ‘loosening of prejudice’ experiences, the 
SLI program can begin to rebuild knowledge and attitudes in 
an atmosphere of mutual respect and greater honesty.

The ‘dialogue in action’ method ensures that the students 
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in the SLI program bring contemporary issues and challenges 
into their course and discuss real life experiences. Arhan 
compares the Interfidei approach with that advocated by 
Ninian Smart, a respected expert on religious education, and 
notes many similarities.

Through his analysis of the carefully designed and 
implemented SLI program of Interfidei, Arhan shows what it 
can achieve through its ‘loosening of prejudice’ and ‘dialogue 
in action’ approaches. Although a small program, Arhan 
argues that SLI provides a model and an inspiration for 
re-designing the curriculum and teaching methodology of 
Islamic religious education in Indonesia today. 
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Pendahuluan

Pendidikan agama yang menekankan pentingnya dialog menjadi 
kebutuhan utama saat ini. Model pendidikan agama tersebut 
adalah bagian dari upaya untuk menciptakan harmonisasi 
dalam hubungan antaragama. Terjadinya berbagai konflik yang 
bernuansa agama menyebabkan hubungan antaragama saat ini 
kembali mengalami benturan keras. Praktik kekerasan yang 
mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, 
hingga terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air.2 
Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda 
perpecahan bangsa dengan transparan mudah disaksikan. 
Konflik di Ambon, Papua, maupun Poso, seperti api dalam 
sekam, sewaktu-waktu bisa meledak, walaupun berkali-kali 
bisa diredam.3 Peristiwa tersebut, bukan saja telah banyak 
merenggut korban jiwa, melainkan juga telah menghancurkan 
ratusan tempat ibadah (baik masjid maupun gereja).4 Paling 
mutakhir yang dapat disaksikan adalah kekerasan dan konflik 

2 Sekadar contoh dari sikap dan perilaku tersebut, salah seorang dari tiga terpidana mati 
bom Bali, Mukhlas alias Ali Ghufron, pernah berucap dengan penuh semangat: “Selama 
10 tahun di Madinah, Nabi SAW berhaji hanya satu kali dan umrah hanya tiga kali, tetapi 
beliau melakukan peperangan melawan orang kafir sebanyak 70 kali…Allahu Akbar”. 
Lihat Tulisan Muhammad Arif, “Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural 
dalam Bingkai Keislaman dan Keindonesiaan” Jurnal Al-Fikr (Volume 15 Nomor 2 Tahun 
2011), h. 157. Bandingkan dengan Muhammad Nasiru al-Din al-Albani, Finatu al-Takfiri 
(Riyadh: Darul Ibn Khuzaimah, 1418 H).

3 Konflik antaragama di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya perang sipil yang 
berlangsung di Maluku dan Sulawesi Tengah dari tahun 1999 sampai 2002 dan menelan 
korban jiwa sekitar 8.000 orang dan ratusan ribu pengungsi yang sebagian tidak dapat 
kembali ke kampung halaman mereka. Penyebab yang menjadi latar belakang tindak 
kekerasan di dua daerah tersebut sangat kompleks. Sebagian penyebabnya adalah kembali 
pada sejarah dan budaya masyarakat setempat yang gemar berperang serta berhubungan 
dengan faktor etnografis dan perubahan ekonomi, politik baik daerah maupun pusat. 
Meskipun demikian selang lebih dari tiga tahun, bagi sebagian orang, jawaban dari 
pertanyaan, “Apakah anda seorang muslim atau Kristen?” adalah hidup dan mati. Lihat 
Franz Magnis-Suseno, “Religious Harmony in Religious Diversity: The Case in Indonesia,” 
dalam Michael Pye (ed.), Religious Harmony: Problems, Practice and Education (Berlin: 
Walter de Gruyter Gmbh & Co, 2006), h. 9-10.

4 Husniyatus Salamah, “Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagaman 
Inklusif Di Sekolah” http://fitk.uinsby.ac.id/news/sertifikasi/30-karya-tulis/83-pendidikan-
multikultural-upaya-membangun-keberagaman-inklusif-di-sekolah.html, Diakses Tanggal 
22 Mei 2015. Bandingkan dengan Nur Achmad, (ed.), Pluralitas Agama: Kerukunan dalam 
Keragaman (Jakarta: PT. Gramedia, 2001).
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agama di Myanmar. Komunitas muslim Rohingya5 terusir 
dari negaranya sendiri akibat konflik yang bernuansa agama 
dan ras. Kondisi ini adalah suatu ironi terhadap dinamika 
kerukunan beragama dalam pendulum dunia pada abad 
ke-21 saat ini. Ironisnya, sikap dan perilaku semacam itu 
dikembangkan secara sistematis melalui dunia pendidikan, 
termasuk pendidikan agama, yang cenderung menghasilkan 
manusia absolut, mutlak-mutlakan.6 

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN (sekarang UIN) Jakarta 
tahun 2001 lalu terhadap negara-negara yang mayoritas 
penduduknya muslim termasuk Indonesia, bahwa semakin 
“saleh” seseorang justru ada kecenderungan semakin ia tidak 
toleran. Bahkan tak jarang ia menghalalkan tindakan anarkis 
semisal pengerusakan tempat peribadatan dan pemukulan 
orang lain yang dianggapnya sesat.7 Kekerasan atas nama 
agama, yang mendapat pembenaran dalam tafsiran kitab suci 
agama, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, maupun yang lainnya 
di berbagai belahan dunia, merupakan fenomena “keimanan 
intoleran” yang membenarkan kekerasan dan pembunuhan 
atas nama Tuhan.

Selanjutnya, baru-baru ini pada akhir tahun 2016 Pusat 
Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta 
kembali merilis hasil penelitiannya. Penelitian ini menjadikan 
guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai responden yang 
tersebar di 11 wilayah di seluruh Indonesia. PPIM UIN 
Jakarta menemukan bahwa sekitar 78% guru ini setuju 
dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Dan, yang lebih 
mengagetkan lagi, sebagaimana temuan PPIM UIN Jakarta, 
bahwa 87% responden tidak setuju jika nonmuslim menjadi 

5 Lihat “RI Sees Myanmar’s will to Care for Rohingya People” The Jakarta Post Vol. 33 No. 
025, Friday May 22, (2015), h. 1. Lihat juga Ribut Lupiyanto, Rohingya, Kemanusiaan, 
dan Perdamaian” Opini Media Indonesia (No. 12430, Edisi Jum’at, 22 Mei 2015), h. 6.

6 Lihat Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Jakarta: 
Erlangga, 2005), h. 13.

7 Muhammad Arif, “Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural dalam Bingkai 
Keislaman dan Keindonesiaan” Jurnal Al-Fikr Volume 15 Nomor 2 (2011), h. 157.
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Kepala Sekolah, 80% tidak setuju non-muslim menjadi 
Kepala Dinas, 89% tak setuju jika nonmuslim menjadi Kepala 
Daerah, dan 81% tidak setuju memberikan izin pendirian 
rumah ibadah agama lain di wilayahnya.8

Bahkan, lebih parah lagi, para responden yang berprofesi 
sebagai guru agama Islam ini, tidak hanya memperlihatkan 
intoleransi kepada nonmuslim, tetapi juga kepada kelompok 
muslim minoritas, termasuk kelompok Syiah dan Ahmadiyah. 
Dari hasil rilis, PPIM UIN Jakarta menemukan bahwa sekitar 
80% responden tidak setuju mengakomodasi kelompok Syiah 
dan Ahmadiyah, dan ada 23% responden setuju terhadap 
penutupan atau pengrusakan masjid kelompok minoritas 
muslim.9

Apa yang menjadi temuan dari penelitian PPIM UIN 
Jakarta di atas semakin memperjelas bahwa potensi radikalisme 
dan intoleransi sudah memasuki jantung sistem pendidikan 
agama di negara ini. Guru agama yang seharusnya menjadi 
pemandu dan pengawal dalam menumbuhkan sikap yang 
toleran, inklusif, dan pluralis, kepada peserta didik, justru 
malah sebaliknya. Fenomena intoleransi yang dipraktikkan 
oleh guru-guru agama ini semakin diperparah dengan 
menyebarnya buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 
diajarkan di sekolah-sekolah umum (SD, SMP, dan SMA) yang 
mengajarkan tentang paham radikalisme dan intoleransi.10 

Pendidikan yang memerdekakan selalu hadir dan di-
perjungkan oleh pribadi-pribadi yang merdeka. Pribadi yang 
merdeka, yang mampu menepis impitan dan jebakan struktural 
(intoleransi dan radikalisme), baik secara pribadi maupun sosial. 
Karena itu, bagaimana mungkin seorang guru (agama) yang 
tidak mempunyai mental dan karakter merdeka bisa menjadi 

8 Lihat lebih jauh https://ppim.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-78-guru-pai-setuju-penerapan-
syariat-islam-di-indonesia. Diakses 09 September 2017.

9 https://ppim.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-78-guru-pai-setuju-penerapan-syariat-islam-di-
indonesia. Diakses 09 September 2017.

10 Lihat PPIM UIN Jakarta, “Policy Brief: Tanggung Jawab Negara terhadap Agama” (Jakarta, 
September 2016). Lihat juga PPIM UIN Jakarta, “Executive Summary; Diseminasi Paham 
Eksklusif dalam Pendidikan Islam” (Jakarta, September 2016).
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inspirasi dan teladan bagi peserta didiknya.
Hal ini semakin diperparah dengan materi ajar 

pelajaran agama (khusus materi ajar Pendidikan Agama 
Islam, sebagaimana temuan penelitian PPIM di atas), yang 
mengajarkan komponen intoleransi11 dan radikalisme 
dalam beragama. Kondisi ini juga didukung oleh lingkungan 
keluarga dan masyarakat yang semakin tertutup terhadap 
penghargaan atas perbedaan. Fakta ini bisa dilihat lebih 
jauh dari hasil penelitian The Wahid Institute di tahun 2015 
tentang pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan 
yang mencapai 52% dengan aktor utamanya adalah negara 
(aparat pemerintahan) dan selebihnya 48% aktornya adalah 
nonnegara (kelompok sosial keagamaan).12

Fakta-fakta di atas semakin menyadarkan bahwa ada 
problem besar yang dihadapi bangsa ini. Problem utamanya 
adalah masyarakat secara umum kian hari kian tergerus 
dari nilai-nilai menghargai keragaman, terutama keragaman 
beragama dan berkeyakinan. Bahkan, lebih parahnya lagi, 
beberapa atau bahkan sebagian besar tindak kekerasan, 
intoleransi, terhadap orang yang berbeda agama/keyakinan 
itu dipraktikkan dalam institusi pendidikan. 

Apa yang terjadi belakangan ini, yang membuat 
ruang publik begitu gaduh (aksi bela Islam berjilid-jilid, 
ujaran kebencian, munculnya fenomena kelompok neo-

11 Intoleransi keagamaan (religious intolerance) merupakan sebuah pengertian yang luas, 
mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan terhadap afiliasi atau praktik keagamaan 
tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan 
untuk sewaktu-waktu menjelma dalam aksi intimidasi atau kekerasan bermotif pengabaian 
hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya, dan pengabaian atas hak-
hak fundamental pemeluk agama. Lihat The Wahid Institute, Utang Warisan Tak Kunjung 
Terlunasi dalam “Laporan Kemerdekaan Beragama /Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 
2015” (Jakarta: The Wahid Institute & Canada, 2015), h. 21.

12 Lihat The Wahid Institute, Utang Warisan Tak Kunjung Terlunasi dalam “Laporan 
Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2015” (Jakarta: The 
Wahid Institute & Canada, 2015), h. 32-35. Di dalam laporan ini diperjelas bahwa yang 
dimaksud aktor “negara” yaitu aparat pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian, 
pemerintah kabupaten/kota, bupati/walikota, camat, satpol PP, Kantor Kemenag, TNI, 
DPRD, dan seterusnya. Sedangkan aktor “non-negara” meliputi Massa, MUI, FPI, ANNAS, 
FUI, Simpatisan ISIS, FKUB, dan sebagainya.
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konservatisme13 dalam mengendalikan opini publik, fenomena 
bom bunuh diri), sedikit banyaknya adalah akumulasi dari 
kesalahan sistem pendidikan, terutama pendidikan agama 
yang dijalankan selama ini.

Pada level sistem pendidikan, semua persoalan yang ada 
dalam sistem pendidikan di Indonesia ditemukan juga dalam 
pelaksanaan pendidikan agama di sekolah atau di perguruan 
tinggi. Meski pendidikan agama tidak masuk mata pelajaran 
yang diujikan dalam ujian nasional, namun berkaitan dengan 
administrasi kependidikan, termasuk kurikulum, sampai 
evaluasi, semakin memberatkan pendidikan agama. Belum 
lagi beban berat pendidikan agama yang menjadi jangkar 
dalam membangun moral peserta didik.14

Kondisi ini pula yang membuat kebanyakan guru agama 
terjebak pada persoalan teknis administratif kependidikan, 
daripada memikirkan tentang pengembangan materi ajar yang 
menyenangkan bagi peserta didik. Pada akhirnya, peserta 
didik juga merasa acuh tak acuh, bahkan malas-malasan 
mengikuti materi pelajaran pendidikan agama di sekolah atau 
di perguruan tinggi. 

Pada sisi yang lain, di beberapa sekolah dan perguruan 
tinggi umum, yang peserta didiknya beragam secara agama, 
ketika jam pelajaran agama tiba mereka dipisahkan sesuai 
dengan agamanya masing-masing.15 Di kalangan peserta didik 
sendiri dengan mudah ditemukan bahwa sebenarnya mereka 
sangat santai dalam menghadapi perbedaan. Tetapi, dengan 
adanya pemisahan ini, seolah-olah menggambarkan dan 
menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa agama 
itu sesuatu yang memisahkan manusia.

Para siswa diminta mengikuti pelajaran agama yang 

13 Lihat lebih jauh tulisan Martin van Bruinessen, (ed.), Contemporary Development in 
Indonesian Islam, Explaining the “Conservative Turn” (Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies, 2013).

14 Listia, Laode Arham, Lian Gogali, Problematika Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil 
Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006 (Yogyakarta: Interfidei, 
2007), h. 208.

15 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta: 2003). 
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mereka anut. Siswa muslim akan disediakan guru Pelajaran 
Agama Islam, siswa Kristen/Katolik akan diberikan guru 
Pelajaran Agama Kristen/Katolik, dan seterusnya. Agama lebih 
dikenal para siswa sebagai garis-garis pemisah atau kotak-
kotak pengelompokan. Ketaatan pada (pelajaran) agama lebih 
dituntut daripada suatu pemahaman. Singkatnya, pelajaran 
agama diberikan secara doktriner.16 

Praktik seperti itulah yang berlangsung sejak pendidikan 
paling dasar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman 
Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP, SMU hingga 
perguruan tinggi. Ini belum memasukkan praktik-praktik 
‘pengajaran’ agama yang dijalankan oleh organisasi-organisasi 
ekstra sekolah seperti ‘rohis’ (kerohanian Islam) di lingkungan 
sekolah-sekolah umum dan atau semacam bimbingan ‘Studi 
Agama Islam’ di perguruan tinggi umum. Dua yang terakhir 
ini, kadang memiliki kecenderungan pengajaran agama 
sebagai ideologi alternatif.17 

Tentu saja memperoleh pendidikan agama yang diyakini 
itu sangat penting dan juga merupakan hak. Tetapi, melulu 
memperoleh pengajaran agama sendiri, dan mengabaikan 
serta bahkan menyingkirkan pengetahuan mengenai agama 
dan kepercayaan orang lain, hanya akan membentuk 
pribadi-pribadi yang selalu merasa benar sendiri, mudah 
berprasangka, tertutup, sulit bekerja sama dengan orang lain, 
dan seterusnya.18

Karena itu, dibutuhkan upaya untuk melakukan pembaruan 
dalam bidang pendidikan agama. Pembaruan secara strategis 
(konsep dan teknis) harus selalu digaungkan secara terus-
menerus, mengingat peserta didik adalah manusia yang sangat 

16 Hairus Salim HS, “Pendidikan Agama-Agama dan Etika di Perguruan Tinggi” dalam Nina 
Mariana Noor (edt.), Manual Etika Lintas Agama untuk Indonesia (Geneva: Globethics.
net, 2015), h. 31.

17 Hairus Salim HS,”Pendidikan Agama-Agama dan Etika di Perguruan Tinggi” dalam Nina 
Mariana Noor (edt.), Manual Etika Lintas Agama untuk Indonesia (Geneva: Globethics.
net, 2015), h. 32.

18 Hairus Salim HS, “Pendidikan Agama-Agama dan Etika di Perguruan Tinggi” dalam Nina 
Mariana Noor (edt.), Manual Etika Lintas Agama untuk Indonesia (Geneva: Globethics.
net, 2015), h. 32.
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dinamis dan unik. Ditambah dengan kemajuan teknologi 
dan informasi yang tidak bisa terelakkan. Maka dibutuhkan 
konsepsi pendidikan agama yang menjadikan peserta didik 
berkarakter terbuka, toleran, inklusif, dan pluralis. Tentu ini 
tidak mudah, begitu banyak rintangan dan halangan bisa saja 
menjerat ide tentang pembaruan pendidikan agama saat ini.

Pendidikan Agama dan Klaim Kebenaran

Dialog dan toleransi adalah bagian penting dari upaya 
menciptakan pendidikan agama yang bervisi pada penghargaan 
eksistensi agama lain. Sebagai sesama makhluk Tuhan penting 
untuk sama-sama meneguhkan “nilai kemanusiaan” yang 
inklusif dalam merawat kemajemukan. Tetapi, pada prinsipnya 
ajaran setiap agama mengandung klaim kebenaranya masing-
masing. Klaim kebenaran itu dapat dilihat dari berbagai 
model ritus keagamaan. Mengharuskan pemeluknya untuk 
tunduk dan patuh. Segala bentuk klaim kebenaran dalam 
setiap agama didasari dari kitab suci yang mereka yakini 
kebenaranya. Implikasi dari klaim kebenaran ini dapat 
dilihat dari cara beribadah, berdoa, dan menjalankan syariat 
agamanya.

Clifford Geertz seorang antropolog Amerika yang 
melakukan studi mengenai agama di Indonesia menyebutkan 
bahwa agama selain memberikan penjelasan atas fenomena 
alam dan memberikan rasa aman, juga memberikan petunjuk 
mengenai apa yang benar dan salah. Sehingga, agama bisa 
menjadi pedoman moral bagi penganutnya.19 Dalam konteks 
pendidikan agama, hegemoni kebenaran pun tidak dapat 
diabaikan. Hal ini menjadi semacam persemaian konflik 
keimanan antarpemeluk agama. Sejauh ini pendidikan agama 
khususnya dalam sistem pendidikan nasional. Tidak lebih 
dari sekadar pelengkap, bersifat marjinal, dan terkesan 

19 Lihat Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays (New York: Basic 
Books, 1973). Bandingkan dengan P. Norris, dan R. Inglehart, Sacred and Secular: Religion 
and Politics Worldwide (2nd Ed. USA: Cambridge University Press., (2011), h. 40.
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terpisah dari keilmuan yang lain. Sepanjang sejarahnya, 
pendidikan agama tidak pernah mengalami sentuhan serius 
untuk dikembangkan sesuai perubahan kehidupan yang terus 
berjalan. Ia diajarkan sekadar memenuhi tuntutan kondisi 
sehingga nyaris tidak mengalami perubahan yang signifikan.20 

Pola pendidikan agama seperti itu menjadikan manusia 
“terasing” dengan agamanya. Bahkan, dengan kehidupan 
itu sendiri. Mereka mengenal agama sebagai persoalan yang 
hanya penuh dengan klaim-klaim kebenaran sepihak. Mereka 
terperangkap pada pemahaman ajaran agama yang bersifat 
permukaan. Bersifat legal-formalistik yang hanya berkait 
dengan persoalan halal-haram, iman-kafir, surga-neraka, dan 
persoalan-persoalan lain yang seumpama dengan itu.21 

Pendidikan dan pengetahuan tentang pemahaman agama 
yang relatif benar memang sangat dibutuhkan. Karena itu 
merupakan sumber utama mengenai kemungkinan dicip-
takannya sebuah kebersamaan dalam perbedaan.22 Namun, 
pada kenyataannya pengetahuan agama yang lahir dari for-
malisasi pendidikan agama di sekolah belum mampu men-
ciptakan visi penghargaan terhadap perbedaan. 

Realitas pendidikan agama yang diajarkan di sekolah 
saat ini ternyata masih bersifat doktrinal, monolog, dan 
dipenuhi muatan formalitas, yang cenderung menolak 
realitas plural dalam keagamaan. Selain itu, penilaiannya 
cenderung bias. Karena, tolok ukurnya yang tidak jelas. 
Apakah pada penguasaan formal ajaran keagamaan sebagai 
sebuah doktrin. Atau, lebih lagi pada realitas kesalehan sosial 
sebagai manifestasi dari iman seseorang yang beragama.23 

20 Lihat Tulisan Abd A’la, “Pendidikan Agama yang Mencerahkan” http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:X_eIaJtK-yEJ:perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/
file%3Ffile%3Ddigital/blob/F11106/Pendidikan%2520Agama%2520yang%2520Mencera
hkan.htm+&cd=22&hl=id&ct=clnk&gl=id.html. Diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

21 Abd A’la, “Pendidikan Agama yang Mencerahkan” yEJ:perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/
file%3Ffile%3Ddigital/blob/F11106/Pendidikan%2520Agama%2520yang%2520Mencera
hkan.htm+&cd=22&hl=id&ct=clnk&gl=id.html. Diakses pada tanggal 18 Mei 2015. 

22 Muhibbin, “Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi Solusi Mengatasi Konflik” http://
muhibbinnoor.walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=821&page=1/
html. Diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

23 Lihat Musa Asy’ari, Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual (Yogyakarta: Penerbit 
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Inilah gambaran nyata pendidikan agama di sekolah-
sekolah yang menjadi tumpuan dan harapan bagi persemaian 
perdamaian dan kerukunan agama di Indonesia. Harapan 
ini akan musnah seiring dengan tidak adanya upaya untuk 
melakukan rekonstruksi terhadap arah dan watak pendidikan 
agama kita saat ini. Pluralitas adalah anugerah Ilahi yang 
harus dirangkai menjadi simfoni keindahan yang harmonis. 
Mustahil hidup dalam satu kesatuan yang seragam. Anak 
didik harus dibuka mata dan wawasannya. Untuk melihat 
sekian banyak perbedaan yang ada di sekitarnya. Inilah 
realitas bangsa yang multikultural dan multireligius. Kekayaan 
ini harus dijaga menjadi keragaman di bawah semangat 
kebersamaan bukan penyatuan agama.24 

Bagi penulis, untuk menciptakan hal di atas dibutuhkan 
perangkat pendidikan yang mampu menjembatani ke dalam 
arus pluralitas tesebut. Pendidikan agama lintas iman adalah 
salah satu jalannya yang akan menciptakan pemahaman 
utuh dalam diri peserta didik untuk melihat, menyapa, dan 
menghormati perbedaan agama lain.

Upaya ke arah ini paling tidak harus ada dekonstruksi 
metodologi dalam pengajaran agama. Baik silabus maupun 
kurikulumnya harus berorientasi pada penghargaan akan 
perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan; pertama, 
membongkar kurikulum yang eksklusif doktriner. Kemudian, 
menggantinya dengan kurikulum yang pluralis yang mampu 
membebaskan peserta didik keluar dari pandangan eksklusif. 
Kedua, porsi moralitas dan etika universal harus diberikan 
secara lebih proporsional dengan pengajaran tidak ritualistik-
formalistik. Ketiga, di dalam kurikulum nasional, terutama 
untuk level pendidikan menengah atas hingga perguruan 
tinggi, perlu diperkenalkan suatu mata pelajaran/mata kuliah 

Lesfi, 2002). Bandingkan dengan Imam Moedjono, “Peran Pendidikan Islam dalam 
Mewujudkan Kerukunan antar Umat Beragama”, dalam Pendidikan Islam dalam Peradaban 
Industrial (Yogyakarta: Aditya Media, 1997).

24 Burhanuddin Daya, Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan 
antar Agama (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004).
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yang mengulas tentang ajaran-ajaran agama lain.25 
Untuk memastikan dekonstruksi metodologi tersebut 

berjalan dengan baik, tentu harus dengan pengawalan dan 
pendampingan seorang guru agama yang inklusif dan pluralis 
juga. Dalam kondisi dan di titik inilah setiap agama dapat 
menyapa dan bertemu dalam satu tujuan. Karena, dipastikan 
tidak ada agama yang mengajarkan penganutnya agar berbuat 
jelek terhadap orang lain.

Pendidikan agama seharusnya bisa menjadi sarana untuk 
menginternalisasi nilai-nilai atau akidah inklusif. Peserta didik 
juga bisa bergaul dan bersosialisasi dengan mudahnya tanpa harus 
menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang. Pelaksanaan 
pendidikan agama yang di dalamnya terdapat peserta didik yang 
berbeda agama bisa dijadikan sebagai sarana untuk menggali 
dan menemukan nilai luhur keagamaan pada agamanya masing-
masing sekaligus bisa mengenal tradisi agama orang lain.26

Melalui suasana pendidikan seperti ini, tentu saja akan 
terbangun suasana saling menghormati dalam kehidupan 
beragama secara dewasa, tidak ada perbedaan yang berarti di 
antara “perbedaan manusia” yang pada realitasnya memang 
berbeda. Tidak dikenal superior ataupun inferior, serta 
memungkinkan terbentuknya suasana dialog untuk membuka 
wawasan spiritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan 
masing-masing.27 

Refleksi mendalam yang disampaikan oleh Syamsul Ma’arif di 
atas tidak lain adalah kritik internal terhadap pendidikan agama 
itu sendiri. Praktik pendidikan agama selama ini sudah menjadi 
semacam diseminasi pelembagaan terhadap “klaim kebenaran” 

25 Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan 
Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan (Bandung: Nuansa, 2003). Bandingkan 
dengan tulisan Zehavit Gross, Promoting Interfaith Education Through ICT- A Case Study 
(International Handbooks of Religion and Education Volume 4, 2010).

26 Syamsul Ma’arif, Islam dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah Islam Toleran 
Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan) Disampaikan dalam Annual Conference 
Kajian Islam (Lembang, Bandung, tanggal 26-30 November tahun 2006), h. 19.

27 Syamsul Ma’arif, Islam dan Pendidikan Pluralisme (Menampilkan Wajah Islam Toleran 
Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan). Disampaikan dalam Annual Conference 
Kajian Islam (Lembang, Bandung, tanggal 26-30 November tahun 2006), h. 19.
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agama masing-masing. Tidak adanya upaya mempertemukan 
nilai-nilai kebenaran agama-agama dalam subjek pendidikan 
agama, semakin memperbesar potensi perpecahan di tengah 
umat yang berbeda agama.

Rekonstruksi pendidikan agama melalui berbagai cara 
perlu segera dilakukan. Pertama, menerapkan transformative 
learning dalam pembelajaran agama. Kedua, menggunakan 
critical thinking dalam pendidikan agama agar peserta didik 
menjadi kritis terhadap pendapat dan agama sendiri dan orang 
lain. Ketiga, memberikan landasan atau perspektif pluralisme 
dan multikulturalisme dalam pendidikan agama agar individu 
memiliki sikap toleran dan apresiatif terhadap orang lain yang 
berbeda agama dan paham keagamaan. Keempat, pendidikan 
agama perlu dipraktikkan melalui proses naming, reflecting, dan 
acting. Kelima, mengubah titik tekan dalam pembelajaran agama 
dari “having religion” ke “being religious” dan “being humane”. 
Keenam, pendidikan agama perlu menekankan pembentukan 
sikap, sehingga agama tidak sekadar dipahami secara kognitif 
tetapi juga diinternalisasi dan diamalkan dalam kehidupan 
nyata.28

Perspektif di atas memberi pemahaman bahwa pendidikan 
agama seharusnya bisa memberi kontribusi terhadap kemajuan 

28 Proses naming, yaitu tahap menanyakan sesuatu: what is the problem? Tahap ini merupakan 
latihan untuk mempertanyakan sesuatu, misalnya, masalah bom bunuh diri atas nama agama. 
Untuk mempertajam dalam melihat masalah, maka diteruskan dengan tahap kedua reflecting, 
yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar untuk mencari akar persoalan: why is it 
happening? Misalnya, mengapa seseorang mau melakukan tindakan bom bunuh diri atas 
nama agama? Apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan bom bunuh diri? Apakah 
agama mengajarkan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama? Tahapan ini 
dimaksudkan agar murid dibiasakan untuk tidak berpikir simplistik, tetapi berpikir kritis 
dan reflektif. Agar tidak terjebak pada retorika dan kata-kata, maka diteruskan dengan 
tahapan ketiga, acting, yaitu proses pencarian alternatif untuk memecahkan persoalan: what 
can be done to change the situation? Bagaimana agar seseorang tidak melakukan tindakan 
kekerasan atas nama agama? Ini merupakan tahapan praksis, mencari akar masalah dan 
bagaimana memecahkan masalah. Jika pendidikan agama pada praksisnya memperhatikan 
ketiga proses ini maka akan memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah-masalah 
sosial keagamaan. Lihat lebih jauh Agus Nuryanto “Kontribusi Pendidikan Agama Dalam 
Memperkuat Masyarakat Pluralistik Demokratik (Perspektif Islam)” Bandingkan dengan 
Tiffany Puett, “On Transforming our World: Critical Pedagogy for Interfaith Education”, 
Cross Currents, Vol. 55, No. 2, Cultivating Religion: The Politics, Art and Ethics of Theology 
(Summer 2005). 
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bangsa. Tidak malah menjadi tempat persemaian ideologi sempit 
keagamaan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan 
negara. Model pengajaran agama indoktrinatif kepada peserta 
didik sudah seharusnya tidak menjadi pilihan metode dalam 
pengajaran agama, baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

Dialog Antaragama dalam Dimensi   
Pendidikan Agama

Mempelajari agama lain dengan sikap, pandangan, dan 
kesediaan untuk menghargai “yang lain”, bahkan asing, 
melalui proses dialog dengan “dunia” sendiri inilah yang 
sering disebut sebagai model inter-religius.29 Inti dari model 
inter-religius ini adalah kesedian menerima dan menghargai 
agama lain. Apa pun bentuk, nilai, bahkan praktik agama 
lain harus diterima dengan penghormatan penuh. Sementara 
melalui model mono-religius, orang belajar agama sebagai 
tindakan internalisasi untuk meneguhkan doktrin, ritual, dan 
sebagainya, sebagai jalan untuk memperkuat keyakinannya 
sekaligus memperjelas identitasnya sebagai orang beriman.30 

Sedang melalui model multi-religius, orang mempelajari 
berbagai agama, termasuk agamanya sendiri, agar dapat 
memahami dan membedakan masing-masing agama 
menurut doktrin, ritual, sejarah, tradisi dan lain-lain, supaya 
mampu menghargai keragaman agama tersebut dan dapat 
mengembangkan sikap toleran serta berinteraksi secara tepat 
dengan orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan.31 

29 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), h. 
48.

30 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), h. 
48.

31 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), h. 
49.
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Ketiga model pengajaran agama di atas tentu punya 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap model bisa 
menjadi efektif menurut konteksnya yang berbeda. Model 
mono-religius bisa digunakan dalam konteks penanaman 
dasar-dasar ideologi beragama, internalisasi ajaran, praktik, 
dan nilai-nilai agama sendiri. Ini bisa dilakukan, misalnya, 
di dalam keluarga, pesantren, seminari, atau yang lainnya. 
Sedangkan model multi-religius untuk tujuan meningkatkan 
pemahaman tentang berbagai agama dan mengembangkan 
sikap beragama yang toleran, inklusif, dan pluralis bagi 
setiap agama dan keyakinan yang berbeda. “Dialog” menjadi 
pembeda fundamental antara model multi-religius dan inter-
religius.32

Model inter-religius menjadikan medium dialog sebagai 
tindakan bolak-balik dalam mempelajari dan dipelajari, serta 
menggunakan perspektif agama orang lain dalam mempelajari 
agama tersebut, begitupun sebaliknya secara bergantian. 
Ada kesediaan untuk menggunakan cara pandang orang lain 
(agama) dalam mempelajari agama tersebut. Pada posisi ini 
terjadi komunikasi interaktif, baik secara personal maupun 
komunikasi aktif tentang ide-ide keagamaan yang sedang 
dipelajari bersama. Keniscayaan “dialog” dalam mempelajari 
agama dengan model inter-religius ini sangat dibutuhkan dan 
menjadi prasyarat wajib.

Ide keagamaan dalam bentuk ritual, doktrin, ideologi, dan 
kitab suci yang terdapat dalam agama lain diperlakukan secara 
adil, sama, dan setara melalui proses dialektis, “dilihat” dan 
“melihat”, “berbicara” dan “mendengar” lalu terjadi internalisasi 
secara bergantian.33 Melalui proses dialog ini seseorang (peserta 
didik) bisa memperoleh pemahaman yang kritis dengan baik, 

32 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), 
49.

33 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), h. 
49.



252

ARHANUDDIN SALIM

menempatkan sikap dan tindakan yang tepat dalam melihat 
perbedaan agama. Tentunya hal ini dapat menghindarkan diri 
dari kesalahpahaman tentang agama lain.

Leonard Swidler menyebutkan bahwa dialog dapat 
“mengubah” pelakunya.34 Seorang Islam yang berdialog intens 
dengan Kristen, misalnya, pada fase tertentu jelas ia akan 
“ter-kristen-kan”, dalam pengertian ia mendapatkan pengaruh 
yang signifikan dari perjumpaan yang ia alami dengan agama 
tersebut. Demikian juga dengan seorang Buddhis yang berdialog 
dengan Islam. Semakin luas dan mendalam perjumpaan dan 
dialog yang dilakukan oleh seseorang, semakin jauh dan 
mendasar pula perubahan yang dia rasakan.

Dialog, sebagaimana dikemukakan Leonard Swidler 
(1990),35 tentu akan “mengubah” pelakunya. Seorang Katolik 
yang berdialog secara bermakna dengan Buddhisme, misalnya, 
sampai tingkat tertentu jelas ia akan “ter-buddhis-kan”, dalam 
arti ia memperoleh pengaruh signifikan dari perjumpaan yang 
dia alami dengan agama itu. Demikian juga seorang Buddhis 
yang berdialog dengan Islam. Semakin luas dan mendalam 
dialog yang dilakukan oleh seseorang, semakin jauh dan 
mendasar pula perubahan yang dia alami.36

Apakah perubahan ini akan menyeret pelakunya (peserta 
didik) kian jauh dari agamanya? Jawabnya tergantung 
perspektif yang digunakan. Kalau dilihat secara positif, justru 
dialog yang dilakukan secara luas dan mendalam dapat 
membuat seseorang lebih memahami agamanya dengan baik. 
Sebab, ketika ia berdialog dengan orang yang berbeda agama, 
ia akan “diperkaya” dan “tercerahkan” dengan pemahaman 
agama orang lain. Secara tidak langsung, ia juga akan 

34 Leonard Swidler, After the Absolute: the Dialogical Future of Religious Reflection 
(Minneapolis: Fortress Press, 1990). Bandingkan dengan Leonard Swidler, “The Age of 
Global Dialogue” Marburg Journal of Religion: Volume 1, No. 2 (July 1996).

35 Leonard Swidler, After the Absolute: the Dialogical Future of Religious Reflection 
(Minneapolis: Fortress Press, 1990).

36 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), h. 
50.
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melakukan refleksi mendalam terhadap apa yang ia ketahui 
terhadap agamanya sendiri.37

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa studi dan pengajaran 
agama model inter-religius dan multi-religius tidak akan 
menyebabkan orang jatuh pada relativisme agama yang 
dikhawatirkan oleh banyak kalangan. Studi dan pengajaran 
agama model inter-religius dan multi-religius ini merupakan 
metode yang efektif untuk memahami, merawat, dan memaknai 
pluralisme agama secara positif, sehingga perbedaan agama 
bisa menjadi potensi pemersatu umat.

Perlu diperjelas di sini sebagaimana yang telah dibahas pada 
bab sebelumnya bahwa pluralisme agama diartikan sebagai 
paham yang mengakui kesamaan derajat, posisi, status agama-
agama, baik secara teologis maupun sosiologis, atau keduanya 
dengan tetap mengakui ciri dan identitas masing-masing 
agama, termasuk pengakuan yang sifatnya fundamental. Jadi, 
pluralisme sama sekali bukan mempromosikan kesamaan 
agama; dengan dalih bahwa semua agama itu sama. Sehingga 
kelihatannya orang mudah berganti agama tanpa ada 
masalah.38 Berhubungan dengan hal tersebut, penekanan 
dalam studi atau pengajaran model inter-religius bukanlah 
mencari pola universal agama-agama (universalisme). 
Misalnya, menganggap bahwa semua agama adalah sistem 
kepercayaan yang intinya hanya pada penyembahan Tuhan. 
Sebab dalam kenyataan tertentu, ada sejumlah agama seperti 
Jainisme, Konfusianisme, dan Taoisme, memang bukan 
kepercayaan untuk menyembah Tuhan.39

Pada titik tertentu, harus diperjelas bahwa studi atau 
pengajaran model inter-religius ini bukan untuk memperkuat 
partikularitas agama (relativisme) yang tidak memungkinkan 

37 J. B. Cobb Jr., Transforming Christianity and the World, a Way Beyond Absolutism and 
Relativism. Maryknoll, NY: Orbis Book, 1999).

38 Achmad Munjid, “Mengurai Tumpang-Tindih Pluralisme dan Relatifisme”. Dalam Prospek 
Pluralisme Agama di Indonesia. Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2009).

39 Achmad Munjid, “Signifikansi Studi dan Pengajaran Agama Model Inter-Religius dalam 
Memaknai Pluralisme”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., Studi Agama di Indonesia: Refleksi 
Pengalaman (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS, 2015), h. 
50.
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para pemeluk agama untuk bisa berjumpa dan berdialog. 
Sebab, melalui dialog orang bisa melintas batas untuk 
“saling mengintip” satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan pemahaman lintas agama dengan harapan agar 
tercipta penghargaan yang jujur, tanpa tendensi untuk saling 
menguasai satu sama lain.

Dialog dibutuhkan untuk menciptakan harmoni persamaan 
dalam perbedaan. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk 
bertemu dalam suasana dialogis. Usaha pengembangan dialog 
secara menyeluruh dan menyentuh dasar keberagamaan 
bagi setiap umat beragama dapat dimulai dari praktik dialog 
antarpeserta didik di ruang-ruang akademik dalam dunia 
pendidikan.

Pendidikan agama yang menjadi bagian dari kurikulum 
sistem pendidikan yang ada di Indonesia dapat menjadi 
wahana persemaian pertemuan keyakinan dalam perbedaan 
yang menekankan prinsip-prinsip pluralisme agama. Juga 
usaha untuk mengembangkan toleransi dan penghargaan 
terhadap perbedaan. Dan, pengakuan tentang pentingnya 
kebebasan beragama dapat menjadi poin utama dialog 
antaragama dalam dimensi pendidikan agama.

Dialog antarpeserta didik yang mewakili komunitas 
agama yang berbeda dapat menjadi langkah penting untuk 
menemukan nilai-nilai keadaban dalam setiap sisi kebenaran 
sebuah agama. Dialog dilakukan agar ada kesepahaman 
dalam hal perbedaan budaya dan keyakinan keagamaan. 
Dialog juga dapat meminimalisasi terjadinya kekerasan dan 
gerakan-gerakan keagamaan yang mengarah pada konflik 
antaragama. Di sinilah pentingnya sekolah sebagai miniatur 
lingkungan masyarakat yang lebih luas untuk melakukan 
internalisasi akademik, nilai, norma, dan budaya guna 
menguatkan pemahaman tentang pentingnya menghargai 
keyakinan agama orang lain.40

Sekolah seharusnya menjadi laboratorium dialog 

40 Anggi Afriansyah, http://kependudukan.lipi.go.id/en/berita/liputan-media/264-sekolah-
sebagai-ruang-dialog, Diakses 5 Maret 2016.
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antaragama untuk menyuburkan benih-benih kecintaan 
terhadap sesama pemeluk agama yang berbeda keyakinan. 
Sistem pembelajaran di sekolah seharusnya mampu memberi 
ruang dialogis bagi peserta didik untuk merayakan perbedaan 
keyakinan dalam nuansa yang harmonis dan penuh keakraban. 
Selama ini, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah hanya 
sebatas mengetahui perbedaan bahwa Islam berbeda dengan 
Kristen, berbeda dengan Budhha, begitupun berbeda dengan 
Hindu. Tidak ada penjelasan secara sistematis mengenai 
kenapa dan bagaimana perbedaan itu terjadi.41 

Inilah yang membuat jurang pemisah perbedaan 
antaragama di Indonesia. Peserta didik tidak mempunyai 
pengetahuan yang komprehensif terhadap agama selain 
agama yang dia yakini. Sehingga terkadang menyebabkan 
timbulnya prasangka dan penilaian yang salah terhadap 
agama orang lain.

Pada dasarnya, toleransi dan penghargaan terhadap 
perbedaan harus diajarkan secara berkesinambungan sejak 
seorang peserta didik melakoni pendidikan formalnya. 
Tujuannya agar tercipta suasana kehidupan yang damai tanpa 
ada kerusuhan.42 Peserta didik yang mengerti perbedaan 
akan lebih mudah memahami dan menyadari pentingnya 
penghargaan kepada sesama umat yang berbeda agama.

Sistem pembelajaran agama di sekolah terutama 
pendidikan agama Islam. Seharusnya mampu mengembangkan 
pendidikan agama yang berbasis pluralisme, demokrasi, hak 
asasi manusia (HAM), serta subjek yang terkait dan relevan 
dengan penghargaan terhadap perbedaan.43 Pada dimensi 

41 Amrina R. Wijaya http://magdalene.co/news-754-how-indonesian-school-system-segregates-
believers.html, Diakses 11 April 2016.

42 Arifah Suryaningsi, “Pemanfaatan Multimedia dalam Pengajaran Toleransi Beragama di SMA 
2 Sewon” dalam Suhad, dkk., Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman 
Guru (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi 
Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 17.

43 Indriyani Ma’rifah, “Belajar Islam Inklusif dari Bangku Sekolah: Menilik Inovasi 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Budi Mulia Dua Yogyakarta” dalam Suhad, 
dkk., Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru (Yogyakarta: CRCS 
(Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 77.
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yang lain, sistem pembelajaran agama yang berpijak pada 
upaya penanaman nilai-nilai pluralisme dapat menjadikan 
peserta didik semakin dewasa dalam menghadapi gejolak 
perbedaan keyakinan di tengah masyarakat. 

Pendidikan agama saat ini seharusnya mengadopsi 
dua pendekatan sekaligus. Pendekatan pertama adalah 
pendidikan agama dengan orientasi dimensi “ke dalam” untuk 
peningkatan iman peserta didik. Sedangkan pendekatan kedua 
adalah pendidikan agama dengan dimensi “ke luar” tentang 
pemahaman agama lain juga sangat penting agar terbentuk 
kesadaran universal tentang “aku” yang berada di tengah 
“orang lain” yang meyakini kepercayaan yang berbeda.44

Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan 
agama untuk membuka ruang perspektif baru dalam 
mentransformasi ide-ide universal agama dalam mindset 
peserta didik. Pendidikan agama yang diajarkan tidak hanya 
sebatas mengetahui kebenaran agama sendiri, tetapi juga 
pengetahuan dialektika kebenaran ajaran agama orang lain 
menjadi penting untuk diketahui peserta didik. Hal ini 
dilakukan untuk membuka ruang cakrawala baru dalam 
memahami dimensi kebenaran sebuah agama yang inklusif.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan pemahaman agama peserta didik secara 
universal dan inklusif. Pertama, mengembangkan metode 
mengajar melalui pelaksanaan seminar, workshop, training 
yang berhubungan dengan penguatan dialog lintas iman. 
Kedua, melaksanakan pertemuan lintas iman yang dihadiri 
oleh para pendidik, pemuka, dan tokoh agama sehingga 
terjadi pembauran secara natural untuk experiences sharing. 

Tujuannya untuk membuka kesepahaman bersama dalam 
bingkai toleransi dan sikap apresiatif terhadap agama lain. 
Ketiga, mengenalkan secara dini tentang sumber referensi, 
perspektif, dan wacana pendidikan lintas iman kepada para 

44 Ulil Absar-Abdalla, “Pendidikan Agama, Pendidikan tentang Agama atau Pendidikan 
Moral?”http://islamlib.com/gagasan/pluralisme/pendidikan-agama-pendidikan-tentang-
agama-atau-pendidikan-moral. Diakses 12 April 2016.
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pendidik dan peserta didik.45 Perspektif ini memberi arah 
yang jelas tentang pengembangan pendidikan agama lintas 
iman pada masa depan. Pemahaman yang saling menyapa 
dan memberi ruang dialog yang dinamis untuk perdamaian 
dan inklusivitas beragama sangat berguna untuk perbaikan 
hubungan keagamaan pada masa depan.

Interfidei Yogyakarta: Lakon Sejarah dan  
Dialektika Gerakan Lintas Iman

Organisasi ini bernama Institut Dialog antar Iman di Indonesia 
(Dian) atau Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia 
(Interfidei) Yogyakarta. Dalam berbagai literatur tentang 
organisasi sosial keagamaan yang concern pada upaya promosi 
pluralisme dan dialog antaragama, penulis menemukan bahwa 
Interfidei Yogyakarta adalah organisasi pertama di Indonesia 
pasca kemerdekaan yang secara khusus menekuni bidang 
dialog antaragama dan promosi pluralisme beragama. 

Ciri khas dari Interfidei Yogyakarta adalah kemampuannya 
menghimpun jaringan antariman di seluruh Indonesia. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya turut serta dalam mengambil peran 
kekaryaan dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme. 
Pluralisme bagi Interfidei sejatinya sebagai basis dari dialog 
dalam membangun kerukunan antarumat beragama di 
Indonesia. Argumentasi utama dari sub bab ini adalah bahwa 
Interfidei Yogyakarta telah melewati fase kesejarahan dan 
tetap konsisten, dalam mengawal nilai-nilai pluralisme dan 
dialog antaragama untuk meredam konflik dan menumbuhkan 
pertautan hati yang damai melalui dialog antarumat beragama 
di Indonesia.

Institut Dialog antar Iman di Indonesia (Dian) atau Institute 
for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei), selanjutnya 
ditulis Interfidei, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat 

45 Ahmad Asroni, “Membendung Radikalisme, Merajut Kerukunan Umat Beragama: Sebuah 
Upaya Rekonstruktif terhadap Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 
Umum”, Penamas, XXIV (1) 2011, h. 126.
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(LSM) yang bergerak dalam bidang dialog antaragama dan 
mempromosikan nilai-nilai pluralisme beragama di Indonesia. 

“Menautkan hati melalui dialog” (converging heart 
through dialogue)46 adalah semboyan luhur yang menjadi 
identitas dari Interfidei Yogyakarta. Upaya menjalin hubungan 
yang baik, kerja sama antarumat beragama, serta perjumpaan 
dalam nuansa iman yang saling menyapa, adalah bagian 
terpenting dari didirikannya Interfidei Yogyakarta. Pertemuan 
umat beragama yang hangat dan penuh keakraban adalah misi 
utama dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Interfidei 
Yogyakarta.

Yayasan ini terletak di Jalan Banteng Utama No. 59 
Perumahan Banteng Baru, Sleman, Yogyakarta. Yayasan ini 
lahir dari hasil diskusi yang intens di antara para pelajar 
yang sedang menempuh studi di Belanda yang dimotori dan 
diprakarsai oleh seorang pendeta bernama Th. Sumartana. 
Sumartana ditemani oleh beberapa orang koleganya pada 
saat itu, termasuk Abdurrahman Wahid, Franz Magnis-
Suseno, Buyung Nasution, dan Elga Sarapung, secara aktif 
melakukan perbincangan serius tentang masa depan agama 
dan perdamaian di Indonesia pada tahun 1991.

Dari hasil diskusi dan pertemuan yang intens tersebut, 
mereka bersepakat untuk mendirikan lembaga agama yang 
berperan untuk menjembatani ruang yang selama ini dilupakan 
dan dianggap kosong oleh stakeholder, yaitu fokus pada 
pendidikan dan kemiskinan. Pendidikan dan kemiskinan dipilih 
menjadi patron dari lembaga ini, karena dianggap menjadi 
problem akut bangsa Indonesia saat itu. Lembaga ini sejatinya 
juga dipersiapkan untuk mendorong gereja-gereja Kristen untuk 
sama-sama hidup damai berdampingan dengan agama lain.

Setelah beberapa orang tersebut bertemu kembali di 
Indonesia, pada tanggal 20 Desember 1991, dengan akta 
notaris no. 38 (de jure) dan secara resmi dipublikasikan 
sebagai sebuah lembaga kepada masyarakat luas pada tanggal 

46 Lihat Website Interfidei Yogyakarta http://www.interfidei.or.id/home-interfidei.html. 
Diakses tanggal 20 Agustus 2015.
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10 Agustus 1992 (de facto) di Yogyakarta,47 lembaga ini resmi 
didirikan dan tidak mempunyai cabang sampai sekarang. 
Lembaga ini hanya mengandalkan jaringan antariman saja 
di seluruh Indonesia. Visi dari Interfidei Yogyakarta adalah 
terciptanya masyarakat sipil pluralis yang beradab dan 
berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, 
dan keutuhan ciptaan. Sedangkan misinya adalah; pertama, 
meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang relevansi 
hidup bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia yang 
pluralis. Kedua, meningkatkan kesadaran warga masyarakat 
tentang relevansi hidup beragama dalam realitas persoalan 
kemanusiaan, sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Ketiga, 
memprovokasi kelompok antariman untuk menjadi gerakan 
sosial yang bertumpu pada cara-cara damai, antikekerasan 
dan demokratis.

Adapun strategi yang diterapkan oleh Interfidei Yogyakarta 
dalam menjalankan program-programnya adalah (1) 
Mengembangkan kegiatan berupa kajian intensif, pendidikan 
lintas iman, penelitian yang menumbuhkan kesadaran 
konstruktif masyarakat dalam beragama; (2) Membangun 
jaringan kerja sama antarkelompok yang jujur, terbuka serta 
kritis dalam skala lokal, nasional, dan internasional; (3) 
Meningkatkan keberdayaan warga masyarakat dalam hal 
kemandirian untuk mengelola pluralitas masyarakat bagi 
kepentingan bangsa Indonesia.

Interfidei Yogyakarta secara formal kelembagaan didirikan 
oleh Th. Sumartana (alm), Daniel Dhakidae, Zulkifliy Lubis, 
dan Djohan Efendi. Adapun pilihan nama secara filosofis 
dari kata “dialog antariman” mempunyai makna bahwa; 
pertama, iman adalah ungkapan autentik dari koreksi antara 
keyakinan dan realitas kehidupan yang berhubungan erat 
dengan pengalaman konkret kehidupan sehari-hari. Karena 
itu, “iman” selalu dapat diperbincangkan dan dibicarakan 
dalam suasana bebas dan terbuka. Kedua, iman sebagai 

47 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
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esensi agama atau kepercayaan, mendorong kepada dialog 
yang dilakukan oleh setiap orang secara individual dan 
personal, bukan sebagai lembaga atau sistem agama tertentu. 
Ketiga, dialog tidak bertujuan menghapus perbedaan, tetapi 
merupakan langkah konkret menjamin komunikasi dan 
ungkapan kesadaran untuk saling mendengar, menghormati 
dan terbuka. Keempat, dialog mengandung arti pemecahan 
konflik yang inheren pada hubungan antarmanusia, sekaligus 
menjanjikan sebuah akhir yang lebih dewasa untuk menghadapi 
dan menyelesaikan konflik.

Interfidei Yogyakarta telah dianggap sebagai pioner penting 
dalam aktivitas program penguatan lintas iman di Indonesia. 
Lebih jauh dari itu, Interfidei telah membuka ruang bagi 
seluruh agama dan keyakinan untuk sama-sama membangun 
jaringan dalam meningkatkan partisipasi dialog antaragama 
di Indonesia. Karena itu, secara spesifik Interfidei Yogyakarta 
menggunakan term “interfaith atau lintas iman, bukan term 
inter-religius atau lintas agama.48

Untuk mengembangkan wawasan keagamaan yang ramah 
dan toleran serta menghargai perbedaan dan keragaman, 
Interfidei Yogyakarta telah menjadi lembaga perantara dan 
pemersatu. Interfidei mengambil inisiatif yang sangat berarti 
dalam membangun fondasi dasar dialog antariman. Langkah 
nyata ini dilakukan dengan cara melaksanakan seminar, 
workshop lintas iman, dan publikasi tentang isu-isu pluralisme 
dan kebebasan beragama di Yogyakarta maupun di berbagai 
daerah di Indonesia.49

Aktivitas yang dilakukan oleh Interfidei selama ini menjadi 
penanda bahwa dialog antariman sangat dibutuhkan. Dialog 

48 ‘Inter-religious’ is used here to mean the recognised official religions whilst ‘interfaith’ 
includes local beliefs that have no official religious status. Lihat Jae Bong Park, “Managing 
Socio-Economic Crisis in Indonesia” dalam Sub bab Forging Friendship: Interfaith Civic 
Organisation in Yogyakarta, Indonesia and the malay World Vol. 40, No. 116 (March 2012), 
h. 46.

49 Lihat Mas’oed et al. Mas’oed, Mohtar, Pangabean, S. Rizal and Azca, Muhammad Najib, 
“Social resources for civility and participation: the case of Yogyakarta”. In Robert W. Hefner 
(ed.), The politics of multiculturalism: pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore, 
and Indonesia, (Hawai University Press, 2001), h. 130.
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yang baik dan berkesinambungan menyebabkan hubungan 
antaragama di Indonesia akan semakin mengarah pada 
horizon bersatu dalam perbedaan. Interfidei telah mengambil 
peran tersebut dan menjadi provokator bagi seluruh jaringan 
lintas iman di Indonesia.

Ada beberapa hal yang mendasari sehingga Interfidei 
didirikan. Alasan utama tentunya adalah sebagai media bagi 
seluruh umat beragama untuk menjalin komunikasi lintas 
iman. Melakukan perjumpaan dengan dialog yang saling 
menyapa dan penuh keakraban. Dalam konteks realitas 
sosial yang mengitarinya, Interfidei didirikan karena melihat 
berbagai fenomena yang berkembang saat itu. 

Pertama,50 berhubungan dengan dinamika internasional; 
pada saat itu terjadi konflik senyap akibat ekses dari Perang 
Dingin. Masyarakat dan pemimpin dunia saat itu saling 
curiga dan sulit membangun kesepahaman dalam segala 
hal. Karena itu, dibutuhkan upaya untuk bisa menciptakan 
perdamaian dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
kesadaran bersama untuk menghargai perbedaan ideologi 
dan pandangan keagamaan yang bisa menjadi pemicu konflik. 

Kedua,51 dalam konteks nasional; pada saat itu terjadi 
gejolak nasional akibat ekses yang terjadi pada era tahun 
1960-an. Peralihan rezim Orde Lama (Orla) ke Orde 
Baru (Orba) yang sangat dramatis dan penuh intrik. Juga 
kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih jauh dari 
harapan. Kemiskinan dan keterbelakangan pada segala aspek 
terutama aspek pendidikan mewarnai realitas sosial pada saat 
itu. Beberapa tokoh bangsa mengambil inisiatif untuk menjadi 
pemantik dialog dalam rangka rekonsiliasi nasional. Hal ini 
dilakukan untuk membangun masyarakat damai, produktif, 
dan sejahtera. Serta, membuka ruang bagi agama-agama untuk 
bisa keluar dari kemelut politisasi negara yang menjadikan 
agama terkooptasi oleh formalisasi institusi negara.

50 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
51 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
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Ketiga,52 dalam konteks makna filosofis; agama akan tetap 
menjadi kebutuhan umat manusia, meskipun dengan segala 
polemik yang mengitari umat beragama dan agama itu sendiri. 
Agama mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran 
dan pengalaman sehari-hari masyarakat Indonesia. Kehidupan 
yang religius seharusnya mampu memberi pengaruh positif 
terhadap perkembangan sebuah masyarakat, bangsa, dan 
negara. Karena itu, dibutuhkan dialog untuk mengeratkan 
hubungan baik antaragama, sekaligus sebagai pencair 
kebekuan akibat ekses konflik atas nama agama, golongan, 
ideologi, dan sebagainya. 

Latar belakang berdirinya Interfidei sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Elga Sarapung di atas menunjukkan 
bahwa Interfidei pada adasarnya adalah lembaga non-
sektarian. Lembaga ini memberi ruang kepada semua 
pemeluk agama untuk sama-sama berdialog menyelesaikan 
problem kemanusiaan dan keagamaan yang terjadi saat ini. 
Pengembangan jaringan lintas iman dan mekanisme dialog 
yang menjadi ciri utama dari gerakan Interfidei dapat mengisi 
kekosongan yang selama ini tidak menjadi perhatian utama 
pemerintah.

Selanjutnya, pemilihan kata “iman” atau “lintas iman” 
dalam setiap aktivitas Interfidei mempunyai makna tersendiri. 
Di samping karena kata ‘iman’ itu melekat dalam nama 
Interfidei sendiri—dialog antariman (Dian)/Institute for 
Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei), Interfidei 
memaknai kata ‘iman’ sebagai bagian dari ungkapan paling 
autentik dari hubungan keyakinan dan realitas kehidupan 
yang dilakoni oleh manusia setiap harinya. Iman adalah 
pengalaman personal bagi setiap manusia (individu) yang 
bebas dipercakapkan dan dirayakan eksistensinya. Setiap orang 
bebas merayakan secara terbuka pengalaman keimanannya. 
Iman sebagai inti dari agama/kepercayaan) dapat mendorong 
untuk menciptakan dialog secara personal bukan sebagai 

52 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
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sebuah lembaga agama/kepercayaan.53

Bagi Daniel Dhakidae,54 salah satu pendiri Interfidei, 
dialog antariman adalah upaya membangun suatu communio 
fidelium, yaitu komunitas orang beriman tanpa harus 
membedakan agama dan keyakinannya. Komunitas kaum 
beriman ini lebih memetingkan aspek experientia fidei, 
pengalaman kaum beriman, yang berasal dari lintas medium 
kehidupan. Penuturan pengalaman keimanan seperti ini 
hampir dipastikan dapat mencegah kebuntuan batas-batas 
hubungan antaragama.

Interfidei menggunakan term inter-faith (antariman) 
sebagai bagian dari upaya untuk menautkan kata iman, 
(bukan menghindari kata agama). Namun, lebih pada aspek 
penguatan otentisitas realitas penghayatan pengalaman 
keagamaan seseorang—self personal experience. Karena itu, 
bagi setiap orang atau warga negara yang mempunyai iman, 
Interfidei dengan senang hati membuka ruang untuk bisa 
sama-sama mengeksplorasi keimanan yang inklusif untuk 
kepentingan dialog dan hubungan baik antarumat beragama 
di Indonesia.

Dipilihnya term yang lebih umum ini agar lembaga tidak 
terkesan hanya mengakomodasi yang pada saat itu layak dan 
mendapat label disebut agama. Dengan penggunaan istilah 
yang lebih umum ini diharapkan lembaga ini bisa diterima 
luas oleh orang yang mempunyai iman (keyakinan). Pada 
prinsipnya, inisiator lembaga ini mempunyai keyakinan 
bahwa esensi agama adalah iman, sehingga dialog antariman 
bisa menembus batas-batas istilah agama yang umumnya 
dipahami oleh banyak orang.55

Dengan dibantu oleh beberapa aktivis dari Yogyakarta, 
lembaga ini mulai melaksanakan berbagai kegiatan. Bersama 

53 Lihat http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=dian-dialog-antariman-interfidei, diakses 
tanggal 20 Agustus 2015.

54 Daniel Dhakidae, “Dian-Interfidei: Sebatang Lilin di Tengah Pergumulan antar Iman” dalam 
http://www.interfidei.or.id/newsletter-interfidei.html, diakses tanggal 21 Agustus 2015.

55 Th. Sumartana, “Sejarah singkat, Visi dan Misi Institut Dian/Interfidei” dalam Newsletter 
Interfidei. Edisi Khusus 10 Tahun Institut Dian/Interfidei (April 2001), h. 10.
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beberapa aktivis generasi pertama lembaga ini, seperti Elga 
Sarapung, Ciciek Farcha, Farid Wajidi, dan Hajar Dewantara, 
Interfidei mulai melakukan proyek besarnya dengan 
menerbitkan bibliografi bernotasi literatur Islam dasawarsa 
1980-an. Tidak sedikit hambatan baik secara internal maupun 
eksternal dalam penerbitan karya ini. Sehingga, baru bisa 
diterbitkan oleh generasi kedua Interfidei tahun 1998 dengan 
judul “Anotasi 200 Buku Islam Karya Muslim Indonesia”.56

Di samping itu berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, 
dan lokakarya dilakukan sebagai upaya untuk membentuk 
identitas Interfidei sebagai lembaga lintas iman. Keseriusan 
para aktivisnya ini menyebabkan Interfidei bisa diterima 
oleh berbagai kalangan, tidak hanya di Yogyakarta tetapi 
juga di seluruh Indonesia.57 Sejalan dengan perkembangan 
zaman, Interfidei telah melakoni berbagai dinamika dalam 
memperjuangkan nilai-nilai pluralisme agama di tengah 
umat. Interfidei telah beberapa kali berganti kepengurusan 
sampai saat ini. Beberapa aktivis lintas iman yang banyak 
mewarnai kegiatan lintas iman di Indonesia adalah mantan 
aktivis Interfidei.58 

Selain berbagai seminar dan lokakarya yang bertujuan 
menyebarkan ide-ide pluralisme agama di berbagai level, 
Interfidei menggagas beberapa kegiatan pada level action 
dialogue, yaitu dengan terlibat langsung pada berbagai 
upaya perdamaian dalam beberapa konflik yang terjadi di 
Indonesia. Tak kurang dari kota seperti Maluku, Mataram, 
Makassar, Manado, Palangkaraya, Pontianak, Bengkulu, 
Kupang, Ende, hingga Jayapura, tidak luput dari perhatian 

56 Lihat Muhammad Wildan, “Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia” dalam 
Thaqafiyyat: Jurnal Imu Budaya Volume 11, No. 2 (Juli-Desember 2010), 215.

57 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
58 Eksistensi lembaga ini banyak didukung oleh berbagai pihak di antaranya adalah Pdt. 

Jospett Slob dari gereja Hervormd dan beberapa rekan gereja Gereformeerd di Belanda. 
Kehadiran aktivis generasi kedua seperti Hairus Salim, Ahmad Suaedy, Zuly Qodir, dan 
lain-lain juga tidak layak dilupakan dalam perkembangan Interfidei sampai saat ini. Lihat 
lebih jauh Th. Sumartana, “Sejarah singkat, Visi dan Misi Institut Dian/Interfidei” dalam 
Newsletter Interfidei. Edisi Khusus 10 Tahun Institut Dian/Interfidei (April 2001), h. 5.
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besar lembaga ini.59

Kegiatan lintas iman yang dilaksanakan oleh Interfidei 
pada paruh kedua tahun 1990-an banyak memberi pelajaran 
berharga bagi Interfidei untuk bisa eksis dan tetap bertahan di 
jalur lembaga lintas iman yang mengampanyekan pluralisme, 
kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Independensi, keterbukaan, kekeluargaan, dan kebersama-
an adalah prinsip utama Interfidei yang dipegangi hingga saat 
ini. Prinsip independensi ini tentu bukan hal yang mudah. 
Ketika pada masa pemerintahan Orde Baru yang selalu 
menaruh curiga terhadap berbagai aktivitas keberagamaan 
pada saat itu. Hal ini dengan berbagai dinamika dan tantangan 
telah dilalui oleh Interfidei dengan sangat baik. 

Prinsip independensi itulah yang menyebabkan lembaga 
ini tidak pernah secara dialogis berhubungan dengan 
pemerintah, kecuali sebatas tata aturan organisasi yang 
harus dipatuhi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. 
Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1998, dan setelah itu 
secara informal Menteri Agama pada saat itu, Malik Fadjar, 
berkunjung ke kantor Interfidei untuk melaksanakan dialog 
dengan pengurus lembaga tersebut.60 

Bagi Interfidei, kedatangan Malik Fadjar adalah 
penghormatan yang luar biasa, di samping keberadaan 
Malik Fadjar sebagai Menteri Agama pada saat itu sangat 
berpengaruh dan diperhitungkan oleh banyak kalangan. Dan, 
yang lebih penting bahwa Malik Fadjar memberi masukan 
yang sangat berarti bagi perkembangan lembaga Interfidei 
itu sendiri.61

Interfidei membuka diri baik pada level formal atau 
praksis, level normatif, dan level empiris. Hal ini berarti 
Interfidei terbuka oleh berbagai ide dan pandangan, usulan, 
saran, dan kritik konstruktif demi kemajuan hubungan 

59 Muhammad Wildan, “Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia” dalam Thaqafiyyat: 
Jurnal Ilmu Budaya Volume 11, No. 2 (Juli-Desember 2010), h. 216.

60 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
61 Lihat Newsletter Interfidei, Nomor 2 (Agustus Tahun 1998), h. 8.
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antaragama di Indonesia. Masukan tidak hanya datang dari 
kalangan akademisi, praktisi, budayawan, tetapi bahkan dari 
kalangan ekonomi dan aktivis lingkungan hidup. Tokoh-tokoh 
seperti Umar Kayam (budayawan), Amien Rais (politisi), 
Faisal Basri (ekonom), Sarwono Kusumaatmaja (Menteri 
Lingkungan Hidup) dan banyak lagi yang pernah dihadirkan 
untuk memberikan sumbang saran terhadap perkembangan 
lembaga ini.62

Interfidei memosisikan diri sebagai lembaga penengah 
bagi terciptanya komunikasi antar berbagai penganut agama. 
Forum ini bertujuan untuk mencari titik temu antara berbagai 
keyakinan/iman, sehingga pada gilirannya nanti agama bisa 
berperan secara utuh terhadap persoalan kemanusiaan.63 
Keterbukaan (inklusivitas) adalah kata kunci bagi dialog 
yang dilaksanakan oleh Interfidei. Sehingga, tidak terjadi 
kecurigaan (prejudice) terhadap agama lain. Kelompok-
kelompok yang berbeda keyakinan diikutkan serta dalam 
kegiatan dialog tersebut untuk sama-sama merumuskan 
problem apa yang dihadapi oleh kehidupan umat beragama 
pada saat itu. Sehingga, pada akhirnya agama tidak lagi 
menjadi pemicu konflik, tetapi menjadi medium untuk 
mempersatukan umat yang berbeda agama.

Tentang peran agama yang dijadikan sebagai medium 
perdamaian umat beragama ini, menarik melihat lebih 
jauh komentar Elga Sarapung. Ia mengatakan, agama 
seharusnya mendorong para penganut agama itu membangun 
perdamaian. Saya selalu bilang kepada orang Kristen 
bahwa perbedaan itu sunatullah, lalu kenapa engkau selalu 
menyalahkan agama lain. Ini yang harus dibongkar, supaya 
punya pengaruh. Jangan pikir teologi itu tidak bisa diubah. 
Secara prinsip memang tidak bisa diganggu, tetapi teologi 
tidak bisa dijadikan tembok penghalang untuk menyalahkan 
orang lain. Tembok ini harus dijadikan medium untuk saling 
berbagi dan mengasihi. Dunia ini sama, semua ada masalah, 

62 Newsletter Interfidei, Nomor 1 (April Tahun 1998), h. 3.
63 Newsletter Interfidei, Nomor 1 (April Tahun 1998), h. 8.
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bukan hanya masalah Kristen, Islam, melainkan masalah 
bersama umat beragama.64

Pernyataan Elga Sarapung di atas sekaligus memperjelas 
posisi Interfidei sebagai lembaga lintas iman yang 
memperjuangkan peran agama sebagai institusi penyebar 
perdamaian, bukan institusi pemicu lahirnya konflik 
antarumat beragama. Perbedaan agama adalah kenyataan, 
fakta, yang tidak bisa ditolak. Karena itu, menurut Elga 
Sarapung, agama jangan sampai menjadi tembok penghalang 
untuk saling mengasihi dan berbagi.

Kehadiran Interfidei sebagai lembaga lintas iman 
telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak dan 
memperi pengaruh yang postif. Kegiatan Interfidei, baik 
di Yogyakarta maupun di tempat lain di seluruh Indonesia, 
menyadarkan berbagai pihak terutama kaum muda. Pada 
tahun 1996, beberapa kaum muda mendirikan forum dialog 
menyusul berbagai konflik keagamaan di beberapa wilayah 
Indonesia.65 Forum ini diinisiasi oleh Interfidei langsung. 
Pada tahun 1997, beberapa tokoh agama yang punya 
pengaruh di masyarakat mendirikan Forum Persaudaraan 
Umat Beriman (FPUB). Interfidei juga ikut memelopori 
berdirinya forum ini dan ikut mendampinginya dalam 
berbagai kegiatan.66 

Deklarasi berdirinya Indonesian Conference on Religion 
Peace (ICRP) sebagai bagian dari World Conference on Religion 
Peace (WCRP) di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja 
dari keberadaan dan kegiatan-kegiatan lintas iman yang 
dilaksanakan oleh Interfidei.67 Sebagai lembaga lintas iman 
yang menyebarkan gagasan pluralisme agama, tugas Interfidei 
tentu tidak mudah. Karena itu, Interfidei banyak melakukan 
kerja sama dengan lembaga-lembaga lintas iman yang lain, 

64 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei. Tanggal 3 Juli 2015.
65 Muhammad Wildan, “Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia” dalam Thaqafiyyat: 

Jurnal Ilmu Budaya Volume 11, No. 2 (Juli-Desember 2010), h. 220.
66 Newsletter Interfidei, Nomor 2 (Agustus Tahun 1998), h. 2-4.
67 Muhammad Wildan, “Interfidei dan Pluralisme Agama di Indonesia” dalam Thaqafiyyat: 

Jurnal Ilmu Budaya Volume 11, No. 2 (Juli-Desember 2010), h. 221.
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baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Interfidei adalah tempat persemaian berbagai ide tentang 

pentingnya penghargaan terhadap keragaman. Ide inilah yang 
terus diperjuangkan oleh Interfidei sampai saat ini. Begitu 
banyak pujian dan penghargaan yang telah didapatkan oleh 
lembaga ini, tetapi tidak sedikit juga pihak yang menuduh 
lembaga ini sebagai tempat persemaian ide-ide kristenisasi 
yang dibalut dengan gagasan indah tentang pentingnya damai 
dalam keragaman (pluralisme agama).

Pelaksanaan Pendidikan Lintas Iman    
di Interfidei Yogyakarta

Interfidei adalah organisasi lintas iman yang concern dalam 
isu-isu hubungan antaragama di Indonesia. Berbagai kegiatan 
dilakukan oleh Interfidei untuk mendorong terciptanya 
hubungan antaragama yang sama-sama menghargai perbedaan 
dalam suasana dialogis. Karena itu, metode dialog lintas 
iman adalah bagian terpenting dari strategi Interfidei 
mempertemukan dan mendiskusikan isu-isu lintas iman. 
Dari pertama kali berdiri sampai saat ini. 

Salah satu model dialog lintas iman yang populer 
diprakarsai oleh Interfidei adalah Sekolah Lintas Iman (SLI). 
SLI adalah program dialog lintas iman dengan model “dialog 
dalam aksi”. Program ini dimulai sejak tahun 2009 dan 
diikuti secara formal oleh tiga universitas keagamaan di 
Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Kalijaga, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas 
Katolik Sanata Darma. 

Hal ini, sebagaimana diungkapkan oleh Elga Sarapung, 
Direktur Interfidei, SLI pertama kali dibuat pada tahun 2009 
dan setiap tahunnya tetap dilaksanakan. Pada tahun 2013, 
secara formal dibuatlah Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan tiga lembaga pendidikan di Yogyakarta, yakni 
UIN Sunan Kalijaga (Pak Waryono, Dekan Fak. Dakwah saat 
itu), Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Sanata 
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Darma. Bahkan, kedua universitas yang mewakili agama 
Kristen, dan Katolik ini menjadikan SLI sebagai mata kuliah 
pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa semester akhir di 
kampus tersebut.68

Pernyataan Elga Sarapung ini sekaligus memperjelas 
bahwa program SLI adalah bagian dari kerja sama tiga 
universitas yang merepresentasikan tiga agama besar, yakni 
Islam, Kristen dan Katolik. Bahkan, kedua universitas yang 
mewakili Kristen dan Katolik tersebut telah menjadikan 
program SLI ini sebagai mata kuliah pilihan yang harus 
diambil oleh mahasiswa akhir di Universitas tersebut. Ketiga 
universitas ini menjadi lokomotif dari program SLI. 

Program SLI sejatinya lebih mengedepankan pentingnya 
mendialogkan keimanan kepada setiap orang yang berbeda 
agama. Sebab, iman yang baik adalah iman yang mampu 
menyapa perbedaan dalam keragaman. Tujuan utama dari 
program SLI adalah mempertemukan perbedaan yang selama 
ini menjadi pemisah di antara umat beragama, terutama Islam 
dan Kristen. Dengan adanya program SLI yang diikuti oleh 
kalangan muda dan mahasiswa dari komunitas yang berbeda 
agama, diharapkan tercipta simpul emosional yang baik demi 
terwujudnya kerukunan umat beragama pada masa depan. 

Interfidei sebagai lembaga lintas iman yang menginisiasi 
program SLI tentu mempunyai tujuan yang luhur. Yakni, 
menciptakan dialog yang saling menyapa dalam perbedaan. 
Adapun model pendidikan agama lintas iman pada Interfidei 
Yogyakarta ini menggunakan model pendidikan dialog dalam 
aksi. Dengan pendekatan live in, yakni melakukan kunjungan 
ke beberapa tempat yang terkait dengan tema program sekolah 
lintas iman setiap tahunnya. 

Program SLI dimulai dengan menentukan tema yang akan 
menjadi inti dari programnya. Hal ini bisa kita lihat dari 
pernyataan salah seorang pengurus Interfidei Yogyakarta bahwa 
sebelum pelaksanaan program SLI, Interfidei memfasilitasi 

68 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei di Yogyakarta tahun 2015.
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untuk melakukan pengkajian mendalam tentang tema apa 
yang akan menjadi pokok pembahasan dalam sekolah lintas 
iman yang akan berjalan selama satu semester ke depan. 
Membicarakan kurikulum, sumber belajar, tempat live in, 
dan pembicara yang akan berpartisipasi dalam SLI tersebut. 
Hal ini kami bicarakan dan diskusikan dengan fasilitor dari 
UKDW, USD, dan UIN Yogyakarta secara bersama-sama.69

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa sedari awal program 
SLI diprakarsai oleh satu lembaga atau organisasi lintas iman 
dan tiga lembaga institusi formal pendidikan yang bercorak 
keagamaan yang merepresentasikan tiga institusi agama 
formal, yakni Islam, Kristen, dan Katolik. Keempat lembaga 
ini menyepakati bersama varian dan corak serta tema besar 
yang akan dikaji dalam program SLI setiap tahunnya. Sampai 
tahun 2015 program SLI sudah berjalan selama 6 periode. 
Itu berarti SLI sudah berjalan selama 6 tahun. 

Hal ini dengan jelas dipaparkan oleh salah seorang 
fasilitator dari Universitas Sanata Darma. Ia mengatakan 
bahwa program SLI ini menjadi program istimewa karena 
sampai saat ini masih terus berlangsung. Praktis tahun ini 
sudah memasuki fase ke-6, atau bisa disebut SLI 6 yang kami 
mulai sama-sama dengan Interfidei, UKDW, USD, dan UIN 
dari tahun 2009. Program ini kontinu kami laksanakan setiap 
tahun. Karena kami semua sadar bahwa program SLI sangat 
kami butuhkan sebagai bagian dari upaya perjumpaan umat 
beragama yang berbeda keyakinan.70

Apa yang disampaikan oleh Romo Prasetya adalah bagian 
dari komitmen tokoh agama untuk sama-sama memulai sebuah 
perjumpaan teologis dalam sebuah program pendidikan 
lintas iman. Keberadaan SLI tentu tidak bisa dipisahkan dari 
komitmen dialogis untuk secara bersama-sama berbincang 
dan berdiskusi tentang isu-isu penting umat beragama yang 
terjadi di negara ini. Apa yang dilakukan oleh Romo Prasetya 

69 Wawancara dengan Wiwin Sugandi, Staf Interfidei di Yogyakarta tahun 2015.
70 Wawancara dengan Romo Prasetya, Dosen Teologi Universitas Sanata Darma dan Fasiltator 

Program Sekolah Lintas Iman, tahun 2015.
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dan fasilitator yang lain dalam SLI bagaikan menghidupkan 
secercah cahaya lilin pengetahuan dialog agama yang 
dibingkai dalam dimensi pendidikan agama lintas iman. Hal 
ini mungkin masih dalam skala dan spektrum yang kecil. 
Namun, tentu dampaknya sangat besar terhadap hubungan 
umat beragama di Indonesia pada masa depan.

Pada prinsipnya, tujuan utama dari SLI adalah sebagaimana 
diungkapkan oleh salah seorang aktivis Interfidei. Ia 
mengatakan, secara sederhana program SLI ini menganut 
prinsip pengajaran berbasis pengalaman atau populer 
disebut “dialog dalam aksi”. Konsep ini menjadi penting 
karena dihubungkan dengan kenyataan dan kondisi nyata di 
masyarakat saat ini yang membutuhkan tidak hanya dalam 
batas konsepsi-wacana, tetapi juga aksi nyata dari setiap 
program yang dilakukan.71

Dari pernyataan ini terlihat bahwa SLI diarahkan untuk 
menjawab tantangan dan kondisi riil umat beragama saat ini. 
Konsep dialog dalam aksi menjadi ciri utama dari program SLI 
yang dilaksanakan oleh Interfidei Yogyakarta. Dalam konsepsi 
pendidikan lintas iman, menarik untuk membandingkan apa 
yang dipraktikkan oleh Interfidei dalam SLI dan konsepsi 
Ninian Smart72 dalam melihat tujuan dari pendidikan lintas 
iman itu. 

Smart menyebutkan bahwa paling tidak ada lima tujuan 
utama dari pendidikan lintas iman, yaitu: Pertama, pendidikan 
agama itu harus melampaui (transcend informative) informasi 
umum tentang kebenaran sebuah agama. Kedua, arah 
pendidikan agama tidak pada penekanan domain doktrin 
keyakinan (not in the direction of evangelising), tetapi inisiasi 
memahami makna yang terdalam dalam sebuah agama dan 
selalu mempertanyakan kebenaran dan nilai dari sebuah 
ajaran agama. Ketiga, pendekatan dalam pendidikan agama 

71 Wawancara dengan Wiwin Sugandi, Staf Interfidei di Yogyakarta tahun 2015.
72 Ninian Smart, Secular Education and the Logic of Religion, (London: Faber and Faber, 

1968), 106. Bandingkan dengan L. Philip Barnes, “Ninian Smart and the Phenomenological 
Approach to Religious Education”, Religion, (30:4, 2011), h. 320.
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harus terbuka, tidak artifisial dan membatasi (not artificially 
restrict understanding) pada satu pemahaman tertentu dan 
pilihan dalam bersikap. Keempat, pendidikan agama harus 
menyediakan layanan dalam membantu orang atau peserta 
didik (provide a service in helping people) dalam memahami 
sejarah, tradisi, dan budaya agama atau orang lain. Hal 
ini bisa menjadi jalan untuk memecah kebuntuan dalam 
memahami batas-batas budaya, ras, tradisi, dan keyakinan 
orang lain. Kelima, pendidikan agama harus menekankan 
pada pentingnya pengkajian dari sisi historis sebuah agama 
(historical side of religion), sehingga memudahkan dalam 
memahami dimensi terdalam dari ajaran sebuah agama. Ini 
memudahkan untuk bisa saling memahami dalam sebuah 
dialog agama nantinya.

Smart mengidentifikasi kelima tujuan utama dalam 
pendidikan agama lintas iman tersebut di atas. Tentu dapat 
dipahami bahwa pendidikan agama seharusnya tidak lagi 
diarahkan untuk mencapai tujuan konvensional semata, 
yakni hanya mengembangkan knowledge skill, terampil dalam 
mengolah ayat-ayat atau firman Tuhan, tetapi tidak punya 
dampak sosiologis di tengah umat.73

Apalagi, kalau keterampilan pengetahuan agama tersebut 
diarahkan untuk menebar kebencian dan permusuhan 
terhadap penganut agama lain. Pendidikan agama masa depan 
tentu harus dipersiapkan untuk bisa lebih bijaksana dalam 
menyikapi perbedaan keyakinan.74 Tidak malah meradikalisasi 
keyakinan tersebut sehingga tidak bisa fleksibel atau lentur 
ketika berhadapan dengan tradisi keyakinan yang berbeda.

Apa yang disampaikan oleh Wiwin dari komentar tentang 
tujuan utama dari SLI serta konsep dasar pendidikan agama 
masa depan oleh Smart bisa dilihat persinggungannya dengan 
sangat jelas. Di sini dapat disimpulkan beberapa poin penting: 

73 Lihat lebih jauh Denise Cush dan Catherine Robinson, “Developments in Religious Studies: 
Towards a Dialogue with Religious Education” British Journal of Religious Education 
Volume 36, Issue 1. (2014).

74 Lihat lebih jauh Cassie Meye, “Engaging Interfaith Studies Across the Curriculum: From 
Niche to Norm” The Journal of Interreligious Studies.–Newton 13. (2014), h. 72.
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Pertama, pendidikan agama harus terbuka, tidak bisa lagi 
memuat ajaran yang eksklusif dan tertutup dari pendekatan 
keilmuan yang lain. Kedua, pendidikan agama harus 
memfasilitasi peserta didiknya untuk bisa berkomunikasi 
dengan tradisi keyakinan agama lain dalam rangka memahami 
untuk kepentingan dialog agama yang lebih adil, bijaksana, 
dan saling menghargai. Ketiga, pendidikan agama harus bisa 
berkontribusi dalam membangun perdamaian serta memberi 
solusi kreatif dalam memecahkan problem umat beragama, 
berbangsa, dan bernegara.

Ketiga poin penting ini bisa menjadi jalan untuk 
merekonstruksi ulang mekanisme dan sistem pendidikan 
agama di Indonesia. Sebab, dimensi utama yang menjadi 
titik poin dari pelaksanaan pendidikan lintas iman menuntut 
terciptanya dialog inter-religious di antara peserta didik. Hal 
ini memungkinkan terciptanya mutual enrichment75 saling 
menguntungkan di antara sesama peserta didik yang berbeda 
agama. 

Adapun mekanisme dari pelaksanaan pendidikan agama 
lintas iman yang dipraktikkan dalam program SLI adalah: 

Udar Prasangka
Setiap sesi dalam program SLI selalu diawal perkuliahan 
menerapkan metode udar prasangka sebagai pembuka dari 
program SLI. Udar prasangka adalah bagian terpenting dari 
semua mekanisme yang ada di SLI. Udar prasangka berarti 
melepaskan seluruh prasangka yang selama ini mucul dari 
pikiran dan pemahaman peserta SLI terhadap peserta lain 
yang berbeda agama dan keyakinan. Prasangka yang salah 
selama ini harus dibuka secara jujur kepada pihak yang 
disangka buruk tersebut. Pihak yang dimaksud adalah peserta 

75 A Abdool, Potgieter, F, Walt, J L van der dan Wolhuter, C. Inter-Religious Dialogue in 
Schools: A Pedagogical and Civic Unavoidability (Faculty of Education Sciences North-West 
University, Potchefstroom Campus, 2007), 551. Bandingkan dengan Julia Sheetz-Willard, 
Per Faaland, Rebecca Mays, dan Angela Ilic, “Interreligious Dialogue Reconsidered: 
Learning from and Responding to Critique and Change” Journal of Ecumenical Studies, 
47:2 (Spring 2012), h. 249-270.
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lain yang berbeda agama atau keyakinan. 
Prasangka buruk Islam terhadap Kristen selama ini 

harus jujur diungkapkan di pertemuan pertama program 
SLI. Selanjutnya, peserta dari pihak Kristen berhak untuk 
meluruskan prasangka tersebut melalui dialog yang penuh 
persahabatan dan keakraban. Begitu pun sebaliknya, persepsi 
buruk dan negatif peserta Kristen terhadap ajaran Islam 
dibuka secara lugas. Lalu, peserta dari pihak Islam meluruskan 
atau menjelaskan persangkaan buruk tersebut. Pada sesi 
ini, terjadi dialog emosional yang menekankan pentingnya 
penerimaan secara tulus terhadap apa yang dipersangkakan 
oleh pihak lain terhadap keyakinan kita selama ini. Begitu 
pun teman dialog yang berbeda agama. Ia harus dengan rela 
hati dan tulus menerima jawaban serta pelurusan persepsi 
dan pemahaman dari apa yang selama ini dipersangkakan. 

Untuk sesi “udar prasangka” ini, Romo Prasetyo 
mengungkapkan bahwa bagian ini adalah shock therapy bagi 
peserta. Atau, bisa juga diartikan sebagai pelurusan prasangka 
buruk selama ini yang terpendam lama dalam pikiran dan 
pengalaman para peserta tentang penganut agama lain. 
Misalnya, tentang prasangka Kristen terhadap muslim. Dalam 
sesi ini, semua peserta dapat menjelaskan tentang tradisi 
agama mereka masing-masing dan yang lain mendengarkan 
dengan penuh keakraban tanpa ada tendensi apa pun.76

Jelaslah apa yang disampaikan oleh Romo di atas tentang 
udar prasangka yang menjadi pembuka dari sesi pertama 
program SLI. Pada prinsipnya, inti dari udar prasangka adalah 
penerimaan dengan tulus terhadap prasangka yang selama ini 
mengisi relung pemahaman peserta lain yang berbeda agama. 
Pada sesi ini juga, semua peserta berhak menyampaikan 
pengalaman mereka selama ini tentang tradisi agama atau 
keyakinan lain yang sering kali disalahartikan. 

Udar prasangka juga dimaksudkan untuk melakukan 
penguatan ke dalam secara personal kepada setiap peserta 

76 Wawancara dengan Romo Prasetya, Dosen Teologi Universitas Sanata Darma dan Fasilitator 
Program Sekolah Lintas Iman, tahun 2015.
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yang berbeda agama. Upaya ini dilakukan agar tercipta 
pengenalan dalam konteks keyakinan yang selama ini sering 
disalahartikan dalam tradisi agama masing-masing. Kadang 
kala karena tidak adanya pengenalan yang mendalam, maka 
tercipta sebuah stigma buruk terhadap keyakinan orang lain. 
Stigma buruk inilah yang mengendap dalam pikiran dan 
perasaan seseorang terhadap keyakinan tertentu yang berbeda 
dengannya. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindakan 
kebencian dan permusuhan. 

Karena itu, dalam udar prasangka semuanya dibongkar 
dan disusun kembali. Sesuai dengan mekanisme dialog yang 
saling menghargai dan respek di antara sesama peserta. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan Wiwin, “Penguatan ke dalam 
dilakukan dengan cara udar prasangka. Metode ini adalah 
upaya pengenalan secara dalam, terutama secara personal 
bagi setiap peserta dan berupaya menghilangkan prasangka 
terhadap ajaran agama orang lain dengan cara menyampaikan 
secara jujur pengalaman yang dipahami selama ini.”77

Pernyataan Wiwin diperkuat oleh Bayu, salah seorang 
peserta dari UIN Yogyakarta. Ia mengatakan, “Udar prasangka 
adalah semacam pembuka komunikasi yang selama ini tertutup 
oleh tradisi eksklusivitas agama yang ada di setiap tradisi 
keyakinan peserta masing-masing. Keyakinan yang eksklusif 
ini dicairkan oleh penjelasan dari peserta lain yang berbeda 
agama. Bahwa dengan mengenal secara dalam tentang tradisi 
dan keyakinan agama lain, kami bisa lebih terbuka untuk 
dapat menerima dengan bijaksana perbedaan yang selama 
ini muncul.”78

Persamaan persepsi tentang sebuah tradisi keagamaan 
yang berbeda serta kerelaan untuk bisa menerima perbedaan 
tersebut adalah bagian penting dari metode udar prasangka. 
Adanya komunikasi timbal balik memberi pemahaman yang 
utuh dan komprehensif tentang tradisi agama dan keyakinan 
yang selama ini dipraktikkan oleh orang lain yang berbeda 

77 Wawancara dengan Wiwin Sugandi, Staf Interfidei di Yogyakarta tahun 2015.
78 Wawancara dengan Bayu (Perwakilan agama Hindu), Peserta Sekolah Lintas Iman, 2015.
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agama. Hal itu juga dapat menjadi muara pertemuan teologis 
dalam bingkai dialog agama yang penuh pengertian. 

Pernyataan Bayu bahwa inti dari udar prasangka adalah 
“keterbukaan komunikasi” menjadi penting adanya. Sebab, 
dalam sejarah umat beragama di Indonesia, perseteruan dan 
konflik berlatar agama banyak disebabkan oleh tertutupnya 
komunikasi di antara pihak yang bertikai. 

Problem utama terjadinya perseteruan yang tidak 
pernah selesai dalam konteks hubungan antaragama adalah 
terjadinya perubahan sosial yang dilandasi oleh prinsip-
prinsip keyakinan agama yang sangat eksklusif.79 Prinsip 
ini menghilangkan penghargaan terhadap the other—orang 
lain—atau komunitas yang berbeda dengan prinsip keyakinan 
yang dia yakini selama ini. 

Pada kenyataannya, orang lain yang berbeda keyakinan 
dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Prinsip inilah 
yang mulai dieliminasi dalam metode udar prasangka. 
Bahwa prinsip keyakinan tidak bisa dijadikan alat untuk 
memberangus atau meniadakan keyakinan orang lain. Sebab, 
setiap keyakinan dan tradisi agama yang lain juga punya andil 
dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih berwarna. 

Selanjutnya, respons peserta lain bernama Deni dari 
komunitas Budhha mengungkapkan bahwa udar prasangka 
berarti “diudari” atau diurai dalam bentuk tanya jawab 
tentang tradisi keagamaan yang selama ini disalahpahami 
oleh pemeluk atau peserta lain yang berbeda agama. Tanya 
jawab ini bersifat terbuka, tanpa tendensi, dan pretensi 
menyalahkan tradisi agama orang lain.80

Pernyataan Deni di atas mengindikasikan adanya 
komunikasi interaktif di antara peserta. Komunikasi interaktif 

79 Hugh Miall, Oliver Rombos, & Tom Tom Woodhouse. Contemporary Conflict Resolution 
(USA: Polity Press, 1999), h. 5. Bandingkan dengan Alo Liliweri yang secara tegas 
menyatakan bahwa definisi konflik didasarkan pada perseteruan alamiah setiap individu 
yang didasarkan pada perbedaan keyakinan, sikap, tradisi dan kebutuhan hidup. Lihat lebih 
jauh Alo Liliweri, Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur 
(Jogjakarta: LKiS, 2005), h. 249.

80 Wawancara dengan Deni (Perwakilan dari agama Budhha), tanggal 30 Juni 2015.
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ini dilakukan untuk mengupas lebih jauh tradisi keagamaan 
atau keyakinan peserta lain dalam rangka menciptakan 
pengetahuan baru yang lebih terbuka terhadap keyakinan 
orang lain. Bahkan, pertanyaan yang sensitif sekalipun dibuka 
dan kembali dikonstruksi untuk menciptakan kesepahaman 
dalam bingkai persaudaraan sesama hamba Tuhan.

Uraian komprehensif dari seorang yang mewakili iman 
mereka sendiri sangat mungkin tanpa kepalsuan atau 
keterangan yang disembunyikan. Semua terbuka untuk 
dibicarakan tanpa harus malu atau tertutup terhadap tradisi 
yang mungkin dirasakan sangat berbeda dengan tradisi 
keyakinan orang lain. Kejujuran dalam merepresentasikan 
keyakinan iman di depan orang yang berbeda agama secara 
apa adanya adalah bagian penting dari proses udar prasangka 
ini. 

Wahyu, seorang peserta Kristen menyebut udar prasangka 
ini sebagai “klarifikasi teologis”81 dalam memahami ajaran 
agama orang lain. Klarifikasi ini, menurut Wahyu, berjalan 
dengan santai penuh keakraban dan tanpa kemarahan. 
Program SLI menjadi wadah untuk bisa saling mengklarifikasi 
tentang hal-hal yang dianggap aneh atau sesuatu yang berbeda 
dengan tradisi keagamaan dari orang berbeda agama yang 
selama ini dia ketahui. Begitu pun seorang yang dimintai 
klarifikasi menjawab dan menjelaskannya dengan penuh 
kearifan tanpa tendesi emosional yang tidak beralasan. 

Metode udar prasangka telah membuat SLI berbeda 
dengan pertemuan-pertemuan dialog lintas iman yang secara 
umum dilaksanakan oleh institusi formal pemerintah. Udar 
prasangka adalah ciri utama dari SLI yang diprakarsai 
oleh Interfidei Yogyakarta. Ada aspek pembelajaran dalam 
memahami perbedaan keyakinan dalam udar prasangka. 
Hal ini sering kali diabaikan oleh dialog antaragama dalam 
forum-forum resmi. Dialog antaragama dalam perspektif 
udar prasangka bukan hanya menerima perbedaan keyakinan 

81 Wawancara dengan Wahyu, Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, tanggal 
1 Juli 2015.
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melainkan lebih pada memahami dengan bijak dan arif 
keyakinan penganut agama lain. 

Program Live In—Kujungan ke Tempat Ibadah Agama-Agama
Sesuai dengan kurikulum program SLI, metode yang dipakai 
adalah 10 persen orientasi lapangan dan 60 persen adalah 
kuliah lapangan dan live in, terjun langsung di tengah 
masyarakat. Sedangkan 30 persennya adalah pengayaan 
materi-teoretis dan refleksi.82 Program live in adalah bagian 
dari program yang 60 persen tersebut, yakni berkunjung 
ke tempat-tempat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan 
materi yang dipelajari dari setiap sesi di SLI tersebut. 

Kunjungan live in bisa bervariasi. Kadang kala peserta 
berkunjung ke masjid, vihara, gereja, atau panti asuhan. 
Bisa juga berkunjung ke lembaga-lembaga pemerintahan 
yang dianggap bersinggungan dengan materi yang dibahas. 
Lembaga pemerintahan, misalnya, DPRD, wali kota, dan 
lembaga semi pemerintahan, yakni ombudsman, komisi 
kebijakan, rumah sakit, universitas, dan lain sebagainya.

Salah satu contoh program live in dalam program SLI 
adalah mendatangi atau berkunjung ke Vihara Mendut di 
Magelang. Kunjungan ke vihara ini dilaksanakan selama tiga 
hari. Para peserta selama itu melakukan berbagai aktivitas di 
vihara tersebut. Mereka bergaul dan bersosialisasi dengan para 
bikhu. Tujuan utama dari live in adalah memberi pengalaman 
baru bagi peserta SLI untuk mengetahui dan memahami 
tradisi keyakinan agama Budhha yang selama ini dipraktikkan 
oleh para pengikutnya.

Dalam live in juga, para bikhu memperkenalkan beberapa 
tradisi agama Budhha, seperti sembahyang atau dhamma 
serta praktik meditasi bersama. Selanjutnya, para peserta 
mendengarkan secara langsung konsep agama Budhha dari 
pimpinan vihara. Dalam hal ini, Vihara Mendut Magelang 

82 Dokumentasi Sekolah Lintas Iman Priode 3 “Kuliah Dialog dalam Aksi” dengan tema 
Membangun Spiritualitas Hidup berbangsa, (Februari – Mei 2012).
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dipimpin oleh Bikhu Sri Pannavora Mahahera.83 Beliau sudah 
menjalani hidup sebagai bikhu selama 36 tahun. 

Pengalaman mendapatkan informasi langsung dari sumber 
asli agama Budhha dengan belajar bersama para bikhu memberi 
nuansa pemahaman baru bagi peserta SLI. Bagi mereka 
yang selama ini tidak memahami hakikat ajaran Budhha, 
dengan adanya live in, mereka akhirnya bisa memahami dan 
mengetahui seperti apa ajaran Budhha.

Live in adalah bagian dari proses “dialog dalam aksi”. 
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Elga Sarapung. 
Beliau mengatakan, “Live in atau kunjungan ke tempat 
ibadah, misalnya ke vihara, gereja, atau masjid, adalah 
bagian dari proses dialog aktif untuk mengetahui secara 
langsung tradisi keyakinan agama lain. Dengan belajar 
secara langsung pada pusat agama itu, kita akan terhindar 
dari persepsi negatif terhadap keyakinan orang lain. Setiap 
iman dapat dipertemukan dalam bingkai spiritualitas tanpa 
harus terjebak pada ritus-ritus agama secara formal. Live 
in mengenalkan kepada peserta bahwa kita bisa berbeda 
dalam ritual, tetapi kita sama dalam tujuan, yaitu sama-sama 
menuju Tuhan.”84

Pernyataan Elga Sarapung semakin memperjelas bahwa 
dengan adanya program live in, peserta dapat terlibat langsung 
merasakan sensasi tradisi agama orang lain. Mereka tidak 
hanya mempelajari secara teoretis konsep agama Budhha, 
misalnya, teapi juga melihat dan menyaksikan langsung 
secara nyata praktik-praktik tradisi keyakinan ajaran agama 
Budhha. Nancy T. Ammerman85 dalam Studying Everyday 
Religion: Challenges for the Future mengungkapkan bahwa 
untuk membangun sebuah kekuatan dalam agama sebagai 
bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan, seharusnya 
pemeluk agama harus memberi perhatian penuh, pay 

83 Dokumentasi Sekolah Lintas Iman Priode 3 “Kuliah Dialog dalam Aksi” dengan tema 
Membangun Spritualitas Hidup berbangsa, (Februari – Mei 2012).

84 Wawancara dengan Elga Sarapung, Direktur Interfidei Yogyakarta, Tanggal 3 Juli 2015.
85 Nancy T. Ammerman, “Studying Everyday Religion: Challenges for the Future” in Everyday 

Religion: Observing Modern Religious Live (Oxford University Press, Inc 2007), h. 221.
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attention to the everyday places terhadap hal-hal kecil 
yang terjadi dalam setiap perjalanan hidupnya. Termasuk 
memberi perhatian terhadap tradisi agama orang lain yang 
berbeda.

Inilah yang mungkin disebut sebagai everyday is religion. 
Bahwa setiap hari yang kita lakukan adalah praktik dari 
tradisi agama yang kita yakini. Tindakan sosial yang kita pilih 
adalah bagian dari sikap keberagamaan kita. Praktik tradisi 
keagamaan yang baik hanya bisa kita jumpai dari orang-
orang yang menjadikan ajaran agama sebagai jalan hidup, 
bukan sebagai alat keyakinan untuk menghakimi kebenaran 
keyakinan orang lain. 

Metode Refleksi Individu dan Kelompok
Refleksi ini dilakukan sebagai bagian integral dari seluruh 
rangkaian materi yang didapatkan dalam program SLI. Setiap 
peserta berkewajiban untuk menyampaikan refleksinya 
terhadap apa yang telah didapatkan dan dirasakan selama 
mengikuti materi yang ada. Refleksi ini dilakukan setiap 
kali mendapatkan materi. Baik dilakukan pada akhir sesi 
setiap materi maupun pada akhir seluruh sesi atau pada 
akhir pertemuan perkuliahan. Refleksi dilakukan baik secara 
individu maupun secara kelompok.

Para peserta biasanya diminta untuk memberikan refleksi 
setelah mengikuti sesi live in atau kunjungan langsung ke 
beberapa tempat yang menjadi pusat dari pertemuan yang 
dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Wiwin, ia mengatakan, 
“Kunjungan atau live in adalah upaya merefleksikan secara 
sosial terhadap berbagai komunitas keagamaan yang mungkin 
selama ini luput dari pikiran dan pengalaman para peserta.”86 

Penguatan pada aspek refleksi sangat ditekankan pada 
model ini, baik secara pribadi maupun kelompok. Hasil 
refleksi bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang 
membuat refleksi dengan puisi, lukisan, esai, karikatur, dan 

86 Wawancara dengan Wiwin Sugandi, Staf Interfidei di Yogyakarta tahun 2015.
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lain sebagainya, disesuaikan dengan kemampuan dan minat 
masing-masing peserta.87

Wiwin memaparkan bahwa sentuhan personal lewat 
sebuah refleksi dapat menjadi pengingat yang bisa membekas 
pada diri setiap peserta. Hal ini sebagai bagian dari pengalaman 
keberagamaan bertemu dan berinteraksi serta belajar dengan 
tradisi keyakinan yang berbeda. 

Hal ini diperjelas oleh Romo Prasetya bahwa setiap 
peserta diupayakan untuk bisa merefleksikan apa-apa yang 
telah didapatkan dalam program SLI, baik secara pribadi 
maupun secara kelompok. Di antara refleksi tersebut ada yang 
membuat yel-yel lintas iman dan cerpen. Bahkan, diagendakan 
akan diterbitkan buku yang mengulas pengalaman dari peserta 
SLI tersebut.88

Pemaparan dari Wiwin dan Romo Prasetya di atas memberi 
pemaknaan baru bahwa sebuah dialog lintas iman yang baik 
membutuhkan refleksi yang mendalam. Refleksi ini tidak 
saja dalam bentuk lisan dan pernyataan secara verbal, tetapi 
bisa juga ditunjukkan dengan berbagai cara dan model. Tentu 
yang menjadi inti dari pesan refleksi tersebut bisa dimengerti 
dan dipahami secara personal serta pesan kebaikannya bisa 
direfleksikan, atau menginspirasi orang yang mendengar dan 
melihatnya.

Inti dari dialog lintas iman adalah bagaimana peserta 
bisa saling memahami dengan pengetahuan yang bijak antara 
satu dengan yang lain dan more compassionate,89 timbul rasa 
kasih sayang untuk saling respek di antara peserta. Semua ini 
dilakukan untuk mencapai pemahaman bersama yang lebih 
kompleks tentang masalah-masalah pokok yang sering terjadi 
dalam hubungan antarumat beragama. 

Dalam konteks refleksi ini, orang diberi ruang yang bebas 

87 Wawancara dengan Wiwin Sugandi, Staf Interfidei di Yogyakarta tahun 2015.
88 Wawancara dengan Romo Prasetya, Dosen Teologi Universitas Sanata Darma dan Fasiltator 

Program Sekolah Lintas Iman, tahun 2015
89 Mohammed Abu-Nimer, Amal L. Khoury, and Emily Welty, Unity in Diversity:Interfaith 

Dialogue in the Middle East (Washington: United States Institute of Peace Press, 2007), 
h. 16.
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untuk bisa to speak and listen through out the dialogue.90 
Berbicara dan mendengar dalam rangkaian dialog tanpa 
ada beban dan kecurigaan sedikit pun. Semua orang 
diperlakukan adil, dihargai, dan diapresiasi, apa pun bentuk 
refleksinya. Pengalaman sekecil apa pun tetap menjadi 
perhatian bagi seluruh peserta yang mendengarnya. Karena, 
setiap pengalaman adalah pelajaran yang berharga. Terdapat 
pelajaran dan hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Refleksi 
atas pengalaman yang didapatkan oleh peserta yang tecermin 
dalam sikapnya adalah bagian dari upaya untuk mendorong 
peserta tersebut mencari dan melampaui pengalaman yang 
dia rasakan selama ini.

Waryono91 menyebutnya sebagai bagian dari passing 
over, pengalaman keagamaan yang melintas batas, baik itu 
batas tradisi, keyakinan, maupun sikap keagamaan yang 
selama ini dipahami. Pada sisi ini, peserta diajak untuk 
memasuki pengalaman terdalam pemeluk agama lain, lalu 
kembali melihat pengalaman keagamaannya sendiri untuk 
direfleksikan secara nyata dalam kehidupan di masyarakat. 

Dari pemaparan di atas, tentang model pendidikan lintas 
iman yang dikembangkan oleh Interfidei, dapat dipahami 
bahwa ada tiga aspek utama yang bisa dilihat lebih jauh. 
Aspek tersebut berhubungan langsung dengan aspek udar 
prasangka yang dipraktikkan pada awal pertemuan untuk 
mengudari atau menghilangkan seluruh prasangka negatif 
peserta didik terhadap agama lain. Aspek utama lainnya 
adalah pelaksanaan live in. Aspek ini membawa peserta 
didik untuk bisa merasakan dan menyaksikan secara 
langsung tradisi agama lain. Terakhir adalah aspek refleksi 
bersama, baik secara individu maupun kelompok. Refleksi 
ini membawa peserta didik untuk bisa secara sadar mengakui 
bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, dan perbedaan bisa 
menjadi medium bagi umat beragama untuk bisa bertemu 

90 Brice H. Balmer, Meeting our Multifaith Neighbors (Waterloo: Herald Press, 2006), h. 104.
91 Wawancara dengan Waryono, Dosen UIN Yogyakarta, dan Fasiltator Program Sekolah 

Lintas Iman, tahun 2015.
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dan berdialog bersama tanpa prasangka dan kecurigaan yang 
akan merugikan kehidupan umat beragama pada masa depan.

Kesimpulan

Penerapan konsep pluralisme agama di dalam materi 
pendidikan agama sangat diperlukan. Studi agama yang 
diajarkan di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi 
sudah seharusnya direvisi ulang. Peserta didik seharusnya bisa 
belajar agama, tidak hanya sebatas mengetahui agamanya 
saja, tetapi pengetahuan terhadap agama-agama lain sangat 
dibutuhkan saat ini. Pengetahuan dan pemahaman terhadap 
tradisi agama lain memungkinkan peserta didik untuk bisa 
menunda kecurigaan, atau bahkan menghilangkan sama sekali, 
hal-hal negatif yang selama ini dipahami oleh peserta didik 
terhadap agama lain. Konsep pluralisme agama seharusnya 
bisa dilihat secara objektif, bukan malah memandangnya 
sebagai bagian dari infiltrasi pemikiran Barat-Kristen untuk 
menghancurkan tradisi ajaran Islam.

Implikasi atau pengaruh dari pelaksanaan pendidikan 
lintas iman dapat dilihat dari apa yang telah dipraktikkan 
oleh Interfidei tersebut. Dari hasil analisis dalam tulisan ini 
ditemukan bahwa secara personal peserta didik yang terlibat 
aktif di dalam pelaksanaan pendidikan lintas iman ini merasa 
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada aspek iman, 
mereka semakin yakin dengan agamanya sendiri, sembari 
tetap memberi ruang yang adil terhadap penilaian yang baik 
dan benar terhadap kebenaran ajaran keyakinan agama lain. 
Selanjutnya, pada sisi metodologis, pendidikan lintas agama 
mengembangkan metode inter-religius yang menyebabkan 
semua agama dan keyakinan bisa dengan objektif dikaji dan 
ditelaah secara kritis. Pada aspek ini, dogmatisme dan klaim 
kebenaran absolut agama tertentu dapat ditepis. Terakhir, 
pada aspek sosiologis, meskipun tidak berpengaruh secara 
masif yang dirasakan oleh umat beragama, tetapi paling tidak 
pelaksanaan pendidikan lintas iman ini bisa memberi efek 
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positif bagi perkembangan hubungan antaragama di Indonesia 
pada masa depan.
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