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Tak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 

2021, dua tahun terakhir merupakan tahun yang cukup 

berat untuk dilewati.  Pandemi Covid-19 tidak hanya 

mewabah di Indonesia tetapi juga negara-negara lain di 

dunia.  Virus ini menyebar begitu cepat dan dampaknya 

juga sangat luar biasa.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada 

aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga aspek ekonomi, 

sosial hingga keagamaan.  Pada aspek kesehatan, virus 

Covid-19 telah menyerang lebih dari 4 juta penduduk 

Indonesia.  Sedangkan pada aspek keagamaan adalah 

penutupan tempat ibadah dimasa PPKM yang membuat 

tempat peribadatan yang dulu ramai, menjadi sepi.  

Peribadatan yang sifatnya jamaah menjadi bersifat 

individu.

Memotret kembali bagaimana persepsi dan perilaku 

publik terkait keberagamaan mereka tetap dan terus 

relevan terutama pasca kondisi yang mulai berang-

sur-angsur pulih, karena Indonesia adalah Negara 

beragama yang tercermin dalam Pancasila. Religiusitas 

umat beragama sangat terasa, dari dulu hingga saat ini.  

Oleh karena itu Alvara selalu berusaha untuk mengeluar-

kan kajian-kajian tentang keberagamaan masyarakat 

Indonesia agar mengetahui situasi dan pergeseran yang 

terjadi.

Pada Desember 2019 lalu, Alvara Research Center 

mengeluarkan kajian dengan judul “Indonesia Moslem 

Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate 

Moslem”.  Kajian yang didasarkan atas hasil survei 

publik yang dilakukan secara independen kepada umat 

Islam.  Setelah hampir dua tahun, akhirnya Alvara 

mengeluarkan kembali kajian umat beragama pasca 

kondisi berangsur-angsur pulih, yaitu menjelang akhir 

2021.

Kajian ini secara umum bertujuan untuk memotret 

bagaimana perilaku umat beragama secara umum, 

sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia.  Alvara 

tidak hanya memotret umat Islam saja, tetapi juga umat 

lima agama lain, yaitu Katolik, Kristen, Hindu, Budha 

serta Konghucu.  Kajian ini akan memotret lebih banyak 

tentang kondisi toleransi yang umat beragama, potret 

moderasi beragama hingga potret perilaku keagamaan.  

Seperti yang kita tahu bahwa potret intoleransi sering 

kali terjadi selama beberapa tahun terakhir.  Lalu 

bagaimana potret intoleransi hari ini?  Jawabanya bisa 

pembaca temukan dalam kajian kali ini. Kajian ini 

berbasis riset kuantitatif, serta menggunakan 

metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik.
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Riset ini menggunakan pendekatan riset kuantitatif.  

Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara 

tatap muka (face to face interview), tentu dengan tetap 

menjalankan protokol kesehatan. Wawancara dilakukan 

kepada 3.597 responden yang tersebar di 34 provinsi.  

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode multistage random sampling, dengan rumah 

tangga sebagai unit terkecil. Sampel yang diambil 

distribusinya sesuai dengan demografi dan geografi 

penduduk Indonesia. Kriteria responden yang diambil 

adalah penduduk Indonesia yang berusia 17-65 tahun, 

yaitu dari Generasi Z hingga Generasi Baby Boomer. 

Metodologi

Profil responden sesuai dengan profil demografi 

masyarakat Indonesia.  Responden seimbang dari sisi 

gender.  Responden laki-laki mencapai 50,5%, dan 

responden perempuan mencapai 49,5%. Jika dilihat 

dari sisi status pernikahan, mayoritas responden yang 

telah menikah mencapai 67,2%, kemudian belum 

menikah 27,6% dan dengan status janda/duda 5,2%. .

Profil Responden

Status Pernikahan

67,2%

27,6%

5,2%

Level Pendidikan

Mayoritas responden berada pada level 

pendidikan menengah yaitu tamat SMA/sederajat 

mencapai 61,2%.
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Mayoritas responden berasal dari Generasi Millennial 

(47,4%) dan Gen X (31,8%), kemudian diikuti oleh Gen Z 

(15%) dan Baby Boomer (5,8%).  Responden lebih 

banyak tinggal di area urban (61,1%) dibanding area rural 

(38,9%). Agama yang dianut oleh responden juga sesuai

dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.  

Mayoritas responden beragama Islam (86,7%) 

kemudian diikuti oleh Kristen Protestan (6,6%), Katolik 

(3,2%), Hindu (2,2%), Budha (1,1%) dan Konghuchu 

(0,2%).

Agama

Generasi

15%
Gen Z

47,4%
Millenial

31,8%
Gen X

5,8%
Baby Boomer

Area

61,1%
Area Urban

38,9%
Area Rural
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Islam
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01
Preferensi Keagamaan

Menggali persepsi-persepsi tentang peran agama dan 

juga ilmu agama bagi diri responden menjadi menarik.  

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan 

manusia, baik secara individu maupun sosial.  Secara 

individu agama memberikan kedamaian mental, 

sedangkan secara sosial agama memiliki banyak peran.  

Agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial, agama 

meningkatkan soliditas sosial, agama menjadi kontrol 

sosial, agama meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

masih banyak lagi. 

Jika masyarakat masih menganggap agama memiliki 

peran penting maka artinya masih ada kontrol dalam 

diri manusia dan juga kontrol dalam kehidupan sosial.  

Temuan riset kali ini menunjukkan bahwa 99,4% 

responden menyatakan bahwa agama memiliki peran 

penting dalam kehidupan mereka.  Artinya agama telah 

menjadi pegangan dan jalan hidup masyarakat 

Indonesia yang sejak dulu terkenal sebagai masyarakat 

Timur yang ramah dan juga religius. Temuan ini tidak 

berbeda dengan temuan riset Alvara pada tahun 2019 

lalu dengan basis hanya masyarakat Muslim saja, 

dimana 99,3% responden menyatakan agama memiliki 

peran penting dalam kehidupan mereka.

Agama Menjadi Way of Life

Gambar 1. Peran Penting Agama
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Ilmu agama masih menduduki peran yang sangat vital 

bagi kehidupan masyarakat.  Riset ini menemukan bahwa 

ilmu agama masih memiliki peran penting bagi 

masyarakat Indonesia. Responden yang menyatakan 

ilmu agama penting mencapai 99,6%.  Artinya animo 

masyarakat untuk menimba ilmu agama masih sangat

tinggi. Jika dilihat realita di masyarakat, sekolah-

sekolah yang mampu mengkombinasikan dan 

menyeimbangkan antara pendidikan umum dan 

agama makin diminati. Selain itu, makin banyak 

masyarakat Indonesia yang menonton ceramah-

ceramah keagamaan di Youtube.

Semangat beragama masyarakat sangat tinggi, tentu 

jangan sampai mengarah pada ajaran yang salah, yaitu 

ajaran agama yang mengarah pada ekstrem kanan 

maupun ekstrem kiri. Setelah era reformasi hingga hari 

ini, aliran keagamaan bebas masuk baik yang ekstrem 

maupun yang moderat. Pertarungan wacana 

keagamaan sangat dinamis, oleh karena itu jika 

masyarakat memperoleh wacana keagamaan yang 

ekstrem tentu akan membahayakan kehidupan dan 

kerukunan umat beragama di Indonesia.

Grafik 2. Peran Penting Ilmu Agama

99,6%0,4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sangat Penting
Sekali

Sangat PentingPentingTidak PentingSangat Tidak
Penting

Sangat Tidak
Penting Sekali

35,4
38,5

25,6

0,00,00,4

07  | POTRET UMAT BERAGAMA 2021



Pemuka Agama, Tetap Menjadi Rujukan

Pemuka agama merupakan pihak yang paling 

otoritatif dalam menyampaikan ajaran agama.  Riset ini 

menemukan bahwa pemuka agama dan orang tua 

menjadi sumber utama informasi keagamaan responden.  

Mereka yang menjadikan pemuka agama sebagai 

sumber keagamaan mencapai 71,8%, sedangkan untuk 

orang tua mencapai 62,1%.  Keduanya menjadi sumber 

dominan dalam informasi keagamaan, baru kemudian 

diikuti oleh teman atau saudara, Youtube, Guru Agama, 

buku/kitab keagamaan, aplikasi keagamaan, sosial 

media dan website. 

Pemuka agama dan orang tua menjadi sumber 

utama informasi keagamaan.  Ada 46,5% responden 

yang menyatakan pemuka agama sebagai sumber 

informasi utama keagamaan, dan 31,2% responden 

yang menyatakan orang tua sebagai sumber informasi 

utama keagamaan. Artinya fungsi kontrol orang tua 

adalam urusan agama masih berjalan.

Grafik 3. Sumber Informasi Keagamaan
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Ajaran agama dalam masyarakat masih dalam track 

yang benar, karena mayoritas mendapatkan informasi 

dari orang yang tepat yaitu pemuka agama, bukan dari 

sosial media, atau semacamnya yang bisa saja 

informasinya menyesatkan karena seringkali tidak jelas 

narasumbernya. Namun yang perlu diingat adalah 

cukup banyaknya pemuka agama yang mengajarkan 

kebencian dan intoleransi, hingga yang melakukan 

politisasi agama. 

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun 

terakhir ini ternyata tidak menyurutkan masyarakat dalam 

melaksanakan aktivitas peribadatan. Walau aktivitas yang 

sifatnya berjamaah menurun, tetapi aktivitas-aktivitas 

peribadatan yang sifatnya individu justru mengalami 

peningkatan. Aktivitas mendatangi rumah ibadah 

mengalami penurun sebesar 24%, sedangkan untuk

ibadah keseharian yang sifatnya individu mengalami 

peningkatan 26,9%, untuk aktivitas membaca kitan suci 

juga mengalami peningkatan sebesar 21,9%. Penurun 

aktivitas mendatangi rumah ibadah, lebih disebabkan 

karena penutupan rumah ibadah selama pandemi 

Covid-19 dan juga aturan jaga jarak yang dianjurkan 

oleh pemerintah selama pandemi berlangsung.

Dari Jamaah Sentris ke Individu Sentris

0 20 40 60 80 100 120

Membaca Buku Agama

Membaca Kitab Suci

Mendatangi Rumah Ibadah

Ibadah Keseharian 5,2 67,9 26,9

24,0 58,6 17,5

9,6 68,4 21,9

17,3 67,3 15.5

Menurun

Sama saja

Meningkat

Grafik 4. Sumber Informasi Keagamaan
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Cukup menarik untuk melihat aktivitas ritual 

keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam, mengingat 

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hasil 

riset menunjukkan bahwa mayoritas responden Muslim 

melaksanakan ritual keagamaan yang sifatnya kultural, 

yaitu melaksanakan tahlilan (87%), melaksanakan maulid 

Nabi (94%), melaksanakan qunut subuh (78%), ziarah 

ke makam ulama (59%). Namun untuk pilihan rakaat 

tarawih 49% memilih 11 rakaat. Artinya cukup banyak 

Muslim di Indonesia merupakan muslim kultural 

(melaksanakan tahlilan, maulid Nabi, qunut subuh, 

ziarah ke makam ulama) namun mereka tidak totalitas 

(melaksanakan tarawih 11 rakaat, bukan 23 rakaat).

Muslim Kultural Namun Tidak Total

Grafik 5. Ritual Keagamaan Muslim
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Tidak dipungkiri bahwa Nahdlatul Ulama (NU) 

merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. NU berdiri 

sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berdiri, artinya NU ikut berjuang dan berjasa dalam 

berdirinya NKRI. Lamanya NU dalam berkontribusi dalam 

masyarakat hingga hari ini membuat NU dikenal oleh 

masyarakat.  Saat ini cabang NU berdiri di semua 

provinsi.  Kiprah yang begitu lama dan menyebar 

diberbagai daerah membuat masyarakat merasakan 

manfaat dari hadirnya NU. Temuan riset menunjukkan 

bahwa 88,4% Muslim merasa dekat dengan NU.  

Artinya NU telah hadir ditengah masyakarakat Muslim, 

melebihi ormas Islam lain.

Nahdlatul Ulama (NU), Hadir di Tengah-Tengah Umat

Ormas Keagamaan yang Dekat [%]
[Khusus Responden Muslim]

Grafik 6. Kedekatan Dengan Ormas Islam
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Ada banyak sebutan terkait dengan pemuka agama 

pada agama Islam, sebutan tersebut juga dipengaruhi 

oleh wilayah.  Di Jawa misalnya ulama lebih dikenal 

dengan sebutan “Kyai”, di Tanah Pasundan dikenal 

dengan sebutan “Ajengan”, di Nusa Tenggara dengan 

sebutan “Tuan Guru”, dan di Aceh dikenal dengan 

sebutan “Tengku”.  Untuk beberapa tahun terakhir istilah 

Ulama tersebut sekarang banyak berubah menjadi Ustad 

dan Uztadzah.  Riset ini mengajukan pertanyaan terkait 

dengan siapakah ulama yang dikenal oleh responden.

Ada banyak Ustad yang dikenal oleh responden. 

Lima Ustad yang paling banyak dikenal oleh responden 

antara lain: Ustad Abdul Somad (64,7%), Ustad 

Maulana (51,4%), Ustad Solmed (50,3%), Aa Gym 

(49,3%) dan Ustad Yusuf Mansur (49%).  Kelima Ustad 

tersebut merupakan ulama yang sering muncul di 

media, baik itu televisi, media cetak maupun sosial 

media dan Youtube. Kelima Ustad tersebut merupakan 

Ustad selebriti karena sering menjadi pemberitaan dan 

baik dalam ceramah/dakwah dan kehidupan pribadi 

mereka. Mereka sering tersorot kamera seperti selebriti.

Ustad Selebriti Paling Populer

Grafik 7. Top 20 Ulama Yang Dikenal
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Ustad yang banyak menjadi panutan juga merupakan 

Ustad selebriti.  Lima Ulama yang paling banyak menjadi 

panutan responden antara lain Ustad Abdul Somad 

(29,8%), Mama Dedeh (13%), Ustad Maulana (12,2%), 

Aa Gym (10,2%) dan Ustad Adi Hidayat (8,7%). Temuan  

riset tahun 2021 ini tidak jauh berbeda dengan temuan 

riset tahun 2019, dimana lima Ustad yang paling 

dikenal oleh responden antara lain: Ustad Abdul 

Somad, Aa Gym, Ustad Yusuf Mansur, Ustad Solmed 

dan KH Ma’ruf Amin.

Grafik 8. Top 20 Ulama Panutan
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Pada riset ini, Alvara mengukur tingkat toleransi antar 

umat beragama. Toleransi diukur dalam 4 dimensi, yang 

terdiri dari 12 indikator pertanyaan. Hasil perhitungan 

Indeks Toleransi Antar Umat Beragama berada pada skor 

66,4 pada skala 0-100. Angka tersebut termasuk dalam 

rentang kategori tinggi karena memiliki nilai diantara 

60,0-80,0. Semua dimensi dan indikator memiliki nilai 

diatas 60,0. 

Dimensi dengan skor tertinggi adalah dimensi 

penghargaan dengan skor (67,1), kemudian diikuti oleh 

dimensi penerimaan (66,5), dimensi kesabaran (66,0) dan 

kebebasan (66,0). Artinya dalam konteks menghargai 

pemeluk agama lain, baik dari sisi keyakinan yang 

diyakini maupun dari sisi personalnya sudah masuk 

dalam kategori yang baik. Demikian juga dalam hal 

penerimaan terhadap orang yang berbeda keyakinan. 

Artinya dengan melihat skor indeks toleransi tersebut 

terlihat bahwa toleransi beragama sudah mengakar 

dalam masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan 

lagi.  Ibarat tanaman, walaupun sudah memiliki akar 

yang baik, ketika tidak pernah disiram dan dipupuk 

maka bisa jadi mengering dan bahkan mati.  Kampa-

nye-kampanye maupun narasi toleransi antar umat 

beragama perlu terus dibangun oleh pemerintah, 

maupun lembaga-lembaga terkait.

Dibawah Bayang-Bayang Intoleransi

02
Toleransi Umat Beragama
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66,4

Gambar 1.0. Indeks Toleransi Umat Beragama
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Saya berusaha menciptakan kerukunan dan saling menghargai pada mereka yang berbeda agama

Saya berusaha memberikan sambutan yang baik, kepada orang lain meskipun berbeda agama

Penghargaan 67,1
67,4

67,5

66,4

Saya selalu menahan diri untuk tidak mengganggu agama atau sistem keyakinan orang lain

Jika ada orang yang berbeda agama memaksakan keyakinan, saya akan berusaha bersikap tenang

Jika ada perdebatan terkait keyakinan beragama, saya selalu menyelesaikan dengan kepala dingin

Kesabaran 66,0
67,2

64,3

66,3

Kepada orang lain yang berbeda agama, saya selalu memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinanya

Saya tidak menekan dan memaksakan orang lain yang berbeda agama

Saya mendukung jika didirikan tempat ibadah agama lain, jika sesuai dengan aturan yang berlaku

Kebebasan

Hasil Perhitungan

66,0

66,8

67,2

63,4

Penerimaan 66,5
Saya menerima keberadaan orang lain yang berbeda agama

Saya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang berbeda agama
Saya bergaul, tanpa membeda-bedakan teman, termasuk yang berbeda agama

65,6

66,7

67,4
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi 

Beragama masih menempatkan masyarakat pedesaan 

sebagai lumbungnya toleransi. Skor Indeks Toleransi 

Beragama di masyarakat pedesaan (rural) lebih tinggi 

dari Indeks Toleransi Beragama masyarakat perkotaan. 

Indeks Toleransi Beragama di masyarakat pedesaan 

mencapai 67,03 pada skala 0-100, lebih tinggi dibanding 

masyarakat perkotaan yang mencapai 65,39. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bukan berarti tidak ada 

toleransi beragama di masyarakat kota, melainkan 

kampanye toleransi beragama perlu lebih digalakkan 

lagi di masyarakat kota, agar terjalin kehidupan 

keberagamaan yang rukun dan damai, baik di desa 

maupun di kota.

Grafik 9. Indeks Toleransi Menurut Area

65,39
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Solidaritas sesama anak bangsa merupakan aspek 

yang mutlak ada dalam kelangsungan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Indonesia sedang membangun 

fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini 

Indonesia sedang fokus menangani pandemi Covid-19 

dan melakukan recovery agar ekonomi kembali pulih. 

Solidaritas antar anak bangsa tentu dibutuhkan untuk 

makin menguatkan Bangsa dan Negara dalam mengha-

dapi krisis yang mungkin terjadi.  Dalam riset kali ini, 

Alvara menanyakan kepada responden terkait opsi 

apakah lebih membantu sesama warga Indonesia, 

ataukah membantu Palestina karena sesama agama 

Islam jika terjadi bencana dengan skala yang sama di 

Indonesia dan Palestina pada waktu yang bersamaan 

pula. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk melihat 

seberapa kuat solidaritas apakah sesama anak bangsa 

ataukah sesama golongan. Mayoritas responden 

(72,9%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih 

membantu sesama masyarakat Indonesia dibanding 

dengan membantu Palestina (13,6%). Artinya fondasi 

solidaritas sesama anak bangsa cukup kuat dan kokoh.  

Namun bisa terancam oleh mereka yang tidak solider 

yang jumlahnya mencapai 13,6%.

Solidaritas Kebangsaan Yang Kuat, Namun Berpotensi Melemah

Grafik 10. Sikap Jika Ada Bencana di Indonensia dan Palestina
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Indonesia merupakan Negara Bhineka Tunggal Ika.  

Isu minoritas dan mayoritas perlu dikelola dengan baik, 

terutama minoritas dan mayoritas dari sisi agama. Sudah 

banyak konflik yang terjadi akibat isu minoritas dan 

mayoritas ini. Tentu kita masih ingat betul dengan konflik 

pasca resformasi 1998, yang terjadi di Jakarta, dan juga 

klonflik yang terjadi di Ambon. Pasca reformasi hingga 

saat ini cukup banyak konflik yang terjadi akibat isu ini, 

misalnya konflik terkait dengan isu Ahmadiyah, maupun 

isu Syiah. Dari kasus-kasus tersebut tentunya umat 

beragama harus belajar banyak, jika konflik tentu tidak 

menguntungkan, karena bisa menimbulkan korban 

materiil maupun non materiil serta membuat umat 

beragama tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik 

dan tenang.

Persepsi publik terkait minoritas dan posisi mayoritas 

tergambar jelas dalam grafik yang disajikan. Hasil riset 

menunjukkan bahwa, mayoritas responden (53,0%) 

menyatakan bahwa agama mayoritas dan minoritas 

memiliki posisi setara, agama mayoritas harus 

mengayomi minoritas (23,7%), agama mayoritas 

melindungi minoritas tetapi minoritas harus tahu batas 

(22,2%), dan minoritas harus tunduk pada kehendak 

mayoritas (1,1%). Melihat hasil survei tersebut 

menunjukan bahwa mayoritas publik sudah tidak 

melihat mayoritas dan minoritas karena kedua 

dianggap memiliki posisi setara. Artinya dikotomi 

mayoritas dan minoritas dalam masyarakat semestinya 

sudah tidak menjadi isu, dan mampu dimanage dengan 

baik. Agama mayoritas melindungi minoritas tetapi 

minoritas harus tahu batas (22,2%) merupakan 

bayang-bayang mayoritas yang berpotensi arogan, dan 

bisa mengancam minoritas.

Arogansi Mayoritas Yang Mengancam Minoritas

Grafik 11. Persepsi Terhadap Minoritas
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Ormas Islam di Indonesia jumlahnya cukup banyak.  

Mereka berada di tengah masyarakat dengan segala 

atribut, nilai-nilai yang diperjuangkan. Ada yang 

mengunakan cara-cara mengajak dengan ramah, ada 

juga yang menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan 

ada ormas yang sering kali membuat kegaduhan 

dimasyarakat. Mereka sering melakukan hal-hal diluar 

koridor hukum, seperti sweeping warung makan, 

pembubaran acara keagamaan, pembubaran acara 

kebudayaan dan sebagainya. Tujuan mereka melakukan 

amar ma’ruf nahi mungkar, namun cara-cara yang 

dilakukan dengan menggunakan kekerasan justru 

meresahkan publik.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa mayoritas 

publik (umat beragama) tidak setuju dengan cara-cara 

ormas tertentu dalam menegakkan amar ma’ruf nahi 

mungkar dengan cara-cara kekerasan. Mereka yang 

tidak setuju persentasenya mencapai (80,2%). Kondisi 

ini tentunya membuat ormas ini makin dijauhi publik, 

karena tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Dan 

bahkan pemerintah bisa saja membubarkan ormas 

tersebut karena dianggap meresahkan publik, dan juga 

melanggar hukum yang ada. Namun demikian ada 

11,4% publik yang setuju dengan cara-cara kekerasan 

tersebut, sehingga kondisi ini bisa mengancam 

penegakan hukum dan stabilitas Negara.

Ormas Yang Mengusung Kekerasan, Masih Mendapat Dukungan

Grafik 12. Persetujuan Terhadap Ormas Yang Melakukan
Kekerasan Dalam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
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Persepsi Publik Pancasila dan NKRI Sedikit Goyah

Negara Indonesia merupakan Negara yang 

demokratis, dimana pemimpin dipilih secara demoktratis 

melalui pesta demokrasi. Pemimpin dari Kepala Desa 

hingga Kepala Negara dipilih secara langsung oleh 

masyarakat. Dalam proses pemilihannya tentu ada 

dinamika-dinamika yang terjadi. Dimana isu golongan 

sering kali dimainkan untuk mendapatkan suara pemilih.

Ada yang beranggapan pemimpin harus dari 

golongan laki-laki, perempuan tidak boleh jadi pemimpin 

karena tidak dibenarkan dalam agama. Ada yang 

berangkapan pemimpin harus dari golongan mayoritas.  

Maka penting untuk dipotret persepsi publik terhadap 

pemimpin, ketika sudah dipilih sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku.

Mayoritas publik menerima jika ada pemimpin yang 

terpilih berasal dari golongan lain. Mereka yang 

menerima secara terbuka pemimpin dari golongan lain 

mencapai 46,3%, sedangkan yang tidak menerima ada 

sekitar 28,7%. Meskipun mayoritas menerima pemimpin 

yang berasal dari golongan lain, namun masih ada 

28,7% yang tidak menerima. Ini tentunya menjadi 

tantangan tersendiri dalam perjalanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara dimasa depan, karena isu 

pemimpin ini masih sensitif dan cenderung resisten.

Ideologi Pancasila dan NKRI sebagai bentuk Negara 

Indonesia sudah final. Tidak boleh ada ideologi Negara 

yang lain, apakah itu idelogi berbasis agama, maupun 

ideologi lain. Begitu juga bentuk Negara tidak ada bentuk 

Negara selain NKRI. Ideologi Negara dan bentuk Negara 

sudah dipikirkan secara mendalam oleh pendiri Negara, 

dengan mempertimbangkan banyak faktor. Isu ideologi 

Negara dan bentuk Negara cukup menarik untuk 

dipotret terus menerus, karena terkait dengan 

keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Resistensi Pemimpin Dari Golongan Lain
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Grafik 13. Penerimaan Pemimpin Dari Golongan Lain
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Selama beberapa dekade terakhir banyak pihak yang 

mengkampanyekan dan mencoba membenturkan ideologi 

Pancasila dengan ideologi berbasis agama.  Kelompok 

tersebut menggunakan dalih agama, mereka berdalih 

ideologi Pancasila tidak sesuai dan bertentangan dengan 

ajaran agama. Hasil riset menunjukkan bahwa 80.6% 

publik memilih Pancasila sebagai ideologi yang paling 

cocok dibanding ideologi berbasis agama. Sedangkan 

sebanyak 19,4% menyatakan ideologi berbasis agama 

lebih cocok dibanding ideologi Pancasila. Artinya ada 

19,4% penduduk yang goyah keyakinannya “sebagai 

warga negara”, ada banyak faktor yang menyebab-

kan hal tersebut, diantaranya mereka termakan 

propaganda kelompok tertentu, mereka kurang 

pengetahuan terkait ideologi Negara. Tentu ini 

menjadi tugas Pemerintah dan Negara, untuk 

meluruskan kembali dengan sosialisasi yang masif, 

karena 19,4% bukan jumlah yang sedikit.

Berikutnya terkait dengan preferensi publik terkait 

dengan bentuk Negara. Responden diminta untuk 

memilih manakah yang lebih tepat menurut mereka, 

apakah NKRI ataukah Khilafah. Ada sebanyak 82,2% 

publik yang tetap istiqomah memilih NKRI sebagai bentuk 

yang tepat untuk Negara Indonesia, sedangkan 17,8% 

menyatakan Khilafah sebagai bentuk yang tepat.  

Sekali lagi, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun 

kelompok yang memperjuangkan Khilafah telah 

dibubarkan Pemerintah, ada 17,8% publik yang telah 

terpengaruh dengan pemikiran mereka
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Moderasi beragama merupakan sebuah konsep 

beragama yang hari-hari ini sedang booming. Konsep 

moderasi beragama merupakan konsep beragama jalan 

tengah, tidak mengarah ekstrim kanan maupun ekstrim 

kiri. Tingkat moderasi beragama seseorang diukur 

melalui indeks moderasi beragama. Nilai Indeks 

Moderasi Beragama dalam rentang 0-100, makin tinggi 

nilai Indeks Moderasi Beragama maka makin moderat 

dan sebaliknya, makin rendah nilai Indeks Moderasi 

Beragama maka makin tidak moderat. 

Indeks Moderasi Beragama diukur dari dari 4 

dimensi yaitu dimensi komitmen kebangsaan, dimensi 

toleransi, dimensi anti kekerasan, dan dimensi 

penerimaan atas tradisi lokal. Dimensi komitmen 

kebangsaan diukur dari 3 indikator, dimensi toleransi 

diukur dari 4 indikator, dimensi anti kekerasan diukur 

dari 5 indikator dan dimensi penerimaan atas tradisi 

lokal diukur atas 2 indikator. Total ada 14 indikator 

yang digunakan untuk mengukur indeks moderasi 

beragama.

Resistensi Pemimpin Dari Golongan Lain
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Ideologi Pancasila dan NKRI sebagai bentuk Negara 

Indonesia sudah final. Tidak boleh ada ideologi Negara 

yang lain, apakah itu idelogi berbasis agama, maupun 

ideologi lain. Begitu juga bentuk Negara tidak ada bentuk 

Negara selain NKRI. Ideologi Negara dan bentuk Negara 

sudah dipikirkan secara mendalam oleh pendiri Negara, 

dengan mempertimbangkan banyak faktor. Isu ideologi 

Negara dan bentuk Negara cukup menarik untuk 

dipotret terus menerus, karena terkait dengan 

keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tabel 1. Indikator Indeks Moderasi Beragama

Ada tiga tahapan dalam proses penghitungan Indeks 

Moderasi Beragama. Pertama proses penilaian atribut, 

tahapan kedua yaitu tahapan analisis dengan mencari 

bobot dari masing-masing indikator dan dimensi, tahapan 

ketiga adalah nilai agregasi Indeks Moderasi Beragama.

Responden diminta untuk menjawab 14 indikator 

dengan menggunakan skala likert 1-6. Untuk 

pembobotan digunakan analisis komponen utama, 

kemudian baru dihitung skor Indeks Moderasi 

Beragama.

Gambar 2. Tahapan Perhitungan Indeks Moderasi Beragama

Indeks Moderasi beragama [%]

4. Islam membolehkan umat non-muslim untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari presiden hingga kepala desa

5. Di dalam keluarga, perempuan dapat menentukan keputusan strategis

6. Islam membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari presiden hingga kepala desa

7. Islam memosisikan umat Islam dan non-muslim setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia

2. Toleransi

8. Islam melarang kita mengganggu dan merusak tempat ibadah agama lain

9. Islam melarang segala bentuk kekerasan meskipun untuk kegiatan amar ma’ruf dan nahi munkar

10. TIDAK BOLEH ada sekelompok orang yang secara sepihak membubarkan acara-acara tradisi lokal
11. TIDAK BOLEH ada ancaman baik secara verbal maupun psikis terhadap setiap warga negara Indonesia

12. Islam tidak membolehkan kita untuk memerangi umat non-muslim atau aliran sesat

3. Anti Kekerasan

13. Setiap kasus yang terjadi di tengah masyarakat harus diserahkan ke aparat yang berwenang

14. Tradisi keagamaan yang berakulturasi dengan budaya lokal harus dipertahankan

4. Penerimaan atas tradisi lokal

1. Komitmen Kebangsaan
1. Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia sudah final dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam

2. Setiap gerakan politik untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan makar (bughat)
3. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara hukumnya wajib bagi setiap umat Islam di Indonesia
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Hasil perhitungan Indeks Moderasi Beragama secara 

nasional mencapai 74,9 pada skala 0-100. Dimensi 

komitmen kebangsaan memiliki nilai tertinggi yaitu 84,5, 

kemudian diikuti dimensi penerimaan terhadap tradisi 

lokal (79,2), dimensi anti kekerasan (74,6), kemudian 

dimensi toleransi (60,6). Dimensi toleransi memiliki nilai 

paling rendah, tentu ini menjadi catatan tersendiri, karena

14 poin dibawah rata-rata. Dimensi toleransi adalah 

dimensi yang cukup krusial, untuk diperbaiki ketika 

ingin meningkatkan nilai Indeks Moderasi Beragama, 

kemudian dimensi anti kekerasan. Narasi tentang 

toleransi dan anti kekerasan perlu lebih dimasifkan, 

agar umat beragama menjadi lebih moderat dalam 

beragama.

Moderasi Beragama yang Masih Rentan

Grafik 14. Indeks Moderasi Beragama Menurut Dimensi
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Riset ini menunjukkan bahwa umat beragama di 

Indonesia merupakan umat beragama dengan semangat 

keagamaan yang tinggi karena menjadikan agama dan 

ilmu agama sangat penting dalam kehidupan.  Mereka 

menjadikan pemuka agama

sebagai rujukan utama,

khusus untuk umat Islam,

mereka melaksanakan ritual

keagamaan kultural namun

tidak secara total. 

Ustad selebriti masih menjadi idola dan panutan bagi 

mayoritas umat Islam di Indonesia. Untuk itu mengelola 

semangat keagamaan dari umat beragama perlu 

menghadirkan pemuka agama moderat (khusus

untuk umat Islam perlu

menghadirkan ustad selebriti

yang moderat) agar umat

beragama tidak salah arah dan

salah jalan menjadi umat

beragama yang konservatif

dan ekstrem.

Indeks Toleransi Beragama sudah cukup baik, 

berada diangka 66,4 pada skala 0-100.  Skor ini 

masih belum aman (belum mencapai diatas 80,0).  

Artinya perlu diwaspadai bahwa ancaman intoleransi 

masih membayang-bayangi umat beragama. Perlu 

peningkatan narasi toleransi dan praktek toleransi 

dari para pemuka agama, karena pemuka agama 

merupakan rujukan umat.
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03 Indeks Moderasi Beragama sudah baik, berada diangka 74,9 pada skala 

0-100, namun demikian Indeks Moderasi Beragama masih rentan, sebab ada 

salah satu dimensi yang memiliki nilai cukup rendah jika dibandingkan dengan 

dimensi lain, yaitu dimensi toleransi dengan nilai 60,6 dan dimensi anti 

kekerasan dengan nilai 74,6. Kunci dari wacana moderasi adalah dengan 

penguatan narasi toleransi dan juga antikekerasan narasi anti kekerasan.
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