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HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Terkait tema ini, potensi Indonesia 
besar. Pertama, pengguna medsos kita banyak, hanya kolaborasi untuk 
kepentingan nasional perlu ditingkatkan. Kedua, Indonesia paling bisa diterima 
oleh negara-negara berpenduduk muslim mayoritas. Dua poros utama, Iran dan 
Arab Saudi kurang harmonis hubungannya. Jika Iran mengadakan kegiatan, 
Arab Saudi berfikir akan hadir. Sebaliknya jika Arab Saudi bikin acara, Iran juga 
berfikir untuk datang.   
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Tetapi, jika Indonesia yang bikin pertemuan, semua ulama dunia hadir, inilah 
kekuatan Indonesia. Sunni-Syiah dan berbagai aliran islam hidup rukun disini. 
Ada sedikit riak masalah, namun para pemimpin, tokoh agama kita mampu 
meredam. Harapannya semua kita menyadari kelebihan Indonesia. Kita punya 
utang besar pada ulama-ulama yang sudah meninggal, mereka mewarisi 
kepada kita islam yang rahmat bagi seluruh alam, jangan kita rusak warisan ini.  
 
Saya yakin teman-teman sudah mendengar, bahwa pada 1-3 Mei 2018 lalu, 
Indonesia berinisiatif mengadakan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan 
Cendekiawan Muslim Dunia  di Bogor. Kegiatan ini dibuka Presiden Joko 
Widodo, dihadiri berbagai ulama dunia termasuk Grand Sheikh al-Azhar, Kairo, 
Ahmad Muhammad ath-Thayyib. Ini salah satu bukti posisi kita diterima tanpa 
syarat oleh semua negara berpenduduk muslim.  
 
Di akhir pertemuan itu, Din Syamsudin, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog 
dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban mengatakan bahwa KTT Ulama dan 
Cendekiawan Muslim Dunia pada 1 – 3 Mei 2018 di Bogor, Indonesia 
menyepakati tujuh nilai utama wasatiyah Islam, yaitu: tawassut, i'tidal, 
tasamuh, syura, islah, qudwah, muwatonah. 
 
Nah diskusi kita ini bertujuan mendorong setiap orang menjadi juru bicara 
wasatiyah Islam dengan media sosialnya masing-masing. Diplomasi media 
sosial adalah gotong-royong yang kita lakukan untuk kepentingan nasional 
NKRI. Sebab, citra baik sebuah negara di mata dunia internasional tidak saja 
karena pidato pejabatnya di forum-forum resmi, namun juga oleh apa yang 
diproduksi dan disebarkan oleh warganya di media sosial 
 
Oh ya besok 171 daerah Pilkada serentak, alhamdulillah hoax, ujaran 
kebencian, fitnah, kampanye hitam, penyalahgunaan isu sara turun drastis. 
Gotongrotong warga melawan konten negatif harus kita apresiasi, kinerja TNI, 
POLRI, KPU, Bawaslu, Timses, juga kita apresiasi. Pengguna medsos kita makin 
dewasa, mudah-mudahan besok pilkada serentak di 171 daerah aman. 
 
Saya balik ke teman-teman peserta yang ada di sini, karena teman-teman 
narasumber juga. Silahkan sebelum kita mulai diskusi ini, kira-kira dari teman-
teman, apa harapannya terhadap diskusi ini. Bebas saja bicara. Sehingga 
narasumber ada latar belakang, meskipun sudah kita berikan kerangka acuan 
dalam surat narasumber. Silahkan. 
 
ISYANA, PESERTA DARI PRESIDENT UNIVERSITY: Sebenarnya saya tidak tahu 
wasatiyah islam. Saya itu khawatir banget tentang WA, apalagi WA group di 
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mana-mana. Setiap kali membuka WA group, mulai dari WA group keluarga 
sampai kantor, biasanya nyebarin soal agama. Itu entah dari mana dapatnya, 
entah dari mana sumbernya, orang langsung ikut kalau menurut WA group ini.  
 
Itu kalau saya ngomong sama keluarga, sepupu, ibu, adek sendiri terus sama 
keluarga lain. Kita dengan mudahnya menerima informasi dan ikut (menerima 
informasi) dari WA group tanpa tahu itu dari mana, sumbernya dari mana. 
Teman-teman saya juga sama, mau dari mana aja, suka dengan mudahnya 
mengikuti tulisan-tulisan tentang agama tanpa tahu dari mana sumbernya.  
Saya merasa sangat prihatin. Tulisan di jurnal yang sudah diverifikasi dan ditulis 
oleh orang-orang yang memiliki keahlian, kok orang-orang jadi semakin malas 
bacanya. 
 
ANTHONI, PESERTA DARI MANTAN KETUA IKATAN JURNALIS MUSLIM, 
WARTAWAN SENIOR ANTARA, KETUA ALUMNI PASCASARJANA UNIVERSITAS 
PARAMADINA: Terkait dengan tugas saya sebagai wartawan yang hampir 
pensiun menjelang 30 tahun tetap di ANTARA. Apa yang disampaikan ANTARA 
bukan hoak. Apa yang disampaikan oleh menteri, pejabat, rakyat di bawah, dst, 
kita berharap ANTARA sebagai cleaning house. Kalau yang lain kita belum tahu. 
 
Saya pribadi juga sebagai produsen berita dan juga konsumen berita. Tetapi 
karena sudah sekian tahun, akhirnya nah sudah tahu, ini hoak, kita sudah 
punya saringan, filter. Alhamdulillah, tahun lalu, kita pergi ke pesantren-
pesantren memberikan pelatihan jurnalistik untuk membedakan hoak, dsb. 
Karena mereka, lima tahun mendatang, besok mereka juga menjadi produsen. 
Bagaimana kita mempersiapkan mereka menjadi wartawan itu juga harus 
membesarkan dirinya dengan profesi jurnalistiknya, kenabian, karena itu sudah 
ada unsur sidig amanah tabligh fathonah. Kalau itu sudah dipegang, selesai. 
Insya Allah damai.  
 
Sebagai wartawan yang sudah sedemikian mendalami soal media, dsb, saya 
juga teman-teman mengingatkan teman-teman, saya juga ingatkan adek-adek 
saya, isu-isu di luar itu bagaimana punya efek, implikasi kepada Indonesia, 
tetapi saya bilang, kita punya daya jualnya kepada dunia internasional. 
 
MASDUKI, PESERTA DARI HUMAS KEMENAG: Dengan judul diskusi ini karena 
ada arsiran yang ketemu dengan moderasi agama yang diusung Kemenag. 
Semua agama harus membawa moderasi, moderasi islam atau wasatiyah islam. 
Saya harap nanti karena juga butuh partner yang banyak untuk 
mempromosikan wasatiyah islam melalui diplomasi media sosial, kami siap 
untuk kolaborasi, kami akan belajar banyak bagaimana cara kolaborasi dan 
diplomasi itu dilakukan.  
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HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Baik kita mulai. Pertama dari mas 
Savic. Jadi mas Savic, bagaimana meningkatkan kolaborasi antar pengguna 
media sosial, sehingga konten-konten tentang wasatiyah islam itu bisa muncul.  
 
Sebelumnya, Kita juga pernah melaksanakan kajian, kita melihat dalam FGD 
kita itu ada orang yang niatnya baik, ingin menyampaikan toleransi, pluralism, 
tapi bahasa-bahasa dia mengejek, mengolok-ngolok berlebihan kelompok yang 
berseberangan, sehingga orang itu bukan merasa dirangkul, tapi merasa 
dipukul. Sejauh ini bagaimana evaluasi terhadap dakwah wasatiyah islam di 
internet dan medsos. Harapannya mas Savic bisa menyampaikan apa tahapan-
tahapan sehingga gotong-royong ini jadi semakin masif, sesuai dengan 
pengalamannya.  
 
SAVIC ALI, NARASUMBER: Sekarang soal strategi ini krusial. Saya ingin 
mengajak teman-teman untuk melihat peta agak besar dulu. Masukan dari FGD 
tadi krusial. Pertama-pertama sebelum kita masuk pada wilayah konter 
radikalism dan ekstrimism, kita harus sadar bahwa kita berada di era 
kebencian.  
 
Penyebabnya apa? Ada banyak. Beda negara, beda penyebabnya. Di Myanmar 
yang oknum-oknum Budha membenci Muslim Rohingya, tapi juga bukan hanya 
Rohingya, tapi juga di tajin, kait, dst, itu juga oknum-oknum Budha juga 
membenci Kristen. Mereka juga pengen independen, atau pengen jadi negara 
federal. Di Amerika, oknum kulit putih juga membenci imigran, Muslim juga 
dianggap pendatang, tetapi bukan hanya muslim, seperti kasus sekarang, kita 
lihat Meksiko. Di Inggris, orang juga membenci pendatang sehingga ada Brexit. 
Di Indonesia juga sama, mayoritasnya, bagian muslimnya juga punya sentimen 
kebencian. Ada fakta interest, kepentingan, orang pendatang tidak disukai 
karena mereka dianggap mengambil pekerjaan. Narasi ini dikembangkan 
bahwa China banyak ke Indonesia, banyak mengambil soal pekerjaan, dsb.  
 
Narasinya ada bersumber dari kepentingan, seperti di Amerika sumbernya 
kepentingan, tapi di Myanmar sumbernya ideologi, ideologi negara yang 
campur agama. Kalau Muslim di Myanmar ini nanti kayak di Indonesia. Lihat aja 
Indonesia, dulu ada budha, hindu, yang sekarang mayoritas Muslim. Justru 
Indonesia di Myanmar dianggap diwaspadai, karena nanti jangan-jangan 
Myanmar mayoritas muslim karena Rohingya, selain karena ada kesejarahan. 
Di India juga sama, oknum-oknum Hindu juga melakukan kekerasan terhadap 
muslim. Di Indonesia sama, ada faktor ideolog juga. Jadi, ada faktor interest, 
sumber kebencian ini, ada juga faktor ideologi. Ada interest yang masuk akal 
dan tidak masuk akal karena lebih ke arah ketakutan yang tidak masuk akal soal 
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pekerjaan diambil, atau didominasi imigran, padahal fakta sebenarnya tidak. 
Artinya, ini butuh edukasi, informasi. 
 
Kalau faktor ideologi di berbagai negara, itu faktornya seperti di Indonesia. Di 
Myanmar juga penting. Di India juga sama. Butuh konter tafsir juga terhadap 
ajaran hindu. Artinya, sumbernya (kebenciannya) bukan hanya soal interest. Ini 
fenomena, kalau kita bisa menyaksikan Indonesia, di Indonesia agama itu 
dianggap sangat penting bagi masyarakat Indonesia.  
 
Berdasar teori riset, Indonesia itu nomor tiga di dunia yang masyarakatnya 
menganggap agama sangat penting. Kita di atas Malaysia, kita di atas Pakistan, 
dsb. Kita di bawah Etopia dan Sinegal. Kita itu percaya, masyarakat Indonesia 
percaya pada kekuatan adi duniawi. Negara-negara di Eropa makin rendah 
(yang menganggap agama sangat penting). 
 
Agama perannya sangat penting di Indonesia. Dianggap penting dalam arti 
Tuhan, mungkin ritual nomor dua, tapi percaya kepada kekuatan adi duniawi. 
Sementara Eropa itu sudah antroposentris, percaya pada dirinya sendiri, sains. 
Kalau kita mau membangun perdamaian, semangat persaudaraan, masuk lewat 
agama menjadi sangat krusial. Kita juga menyaksikan bagaimana efeknya 
agama juga digunakan untuk legitimasi kebencian.  
 
Kemudian masuk soal strategi. Kita tahu bahwa di Indonesia lebih dari 100 juta 
online, WA juga sudah besar sekali. Problemnya sekarang, pertarungannya 
memang di sosial media, terutama sekali di massanger. Kalau sosial media 
masih ada mungkin orang yang bisa menjelaskan, challenge, tapi kalau di WA, 
misalkan tidak ada teman-teman yang mengerti Islam, bagaimana menjelaskan 
tidak bisa, di WA keluarga misalnya. Kalau di Twitter, FB masih bisa, ada tulisan 
arab, dimention ke orang yang dianggap mengerti, Pak bagaimana ini benar 
atau tidak? Nanti orang itu mungkin akan respon, kalau sudah di WA sudah 
tidak bisa.  
 
Ini menjadi problem memang, dan sekarang yang dialami banyak teman, kita 
terjebak pada pertarungan di kanal-kanal yang lebih tertutup ini, selain kita 
juga bertarung di kanal yang terbuka. Ada yang mengkritik, dia ingin Indonesia 
berada negara demokratis, moderat, tapi caranya tidak cepat. Misalnya kasus 
UAS, saya bilang ke teman-teman kita jangan menyerang personal UAS, yang 
dikritik pernyataannya, bukan pribadinya. Kita juga menulis soal UAS yang 
positif, karena kita sadar benar bahwa UAS adalah tokoh, dia juga figur. Dia bisa 
memainkan peran-peran sosial ke depan yang juga dibutuhkan, karena saya 
juga masih percaya, dia pro republika.  
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Saya juga paham bahwa dalam konteks masa depan, ada peran-peran edukatif, 
tapi ada juga peran social control. Edukatif itu dakwah, dakwah yang 
merangkul, tidak boleh memukul. Tapi social control itu boleh, yang tidak boleh 
itu membahayakan orang, menyebarkan kebencian. Dia butuh di-push secara 
sosial.  
 
Push ini juga bagian dari bargaining sosial. Kalau orang ini percaya diri dan tidak 
ada yang meng-challange, ini dianggap benar. Ibarat, ada pemain bola 
menggiring bola tidak ada yang nyadang, dia bisa makin leluasa tidak berasa 
ada yang lawan. Kalau dia di-challenge kadang-kadang dia akan tersadar, dia 
kadang-kadang akan ditembak balik.  
 
Kalau kita menyaksikan di banyak negara, Afghanistan, Syiria, Bangladesh, atau 
di India misalnya, kekuatan-kekuatan itu mendapat pengaruh dengan cepat, itu 
karena tidak ada yang ngadang. Majority-nya silent. Dia PD. Orang PD itu 
bersemangat, orang bersemangat itu lebih mudah mempengaruhi orang. Orang 
itu mudah dipengaruhi orang yang tampak PD, bersemangat, daripada orang 
yang agak ragu-ragu. Kita butuh menghentikan kepercayaan diri kelompok-
kelompok yang kita anggap intoleran, apalagi radikal atau ekstrimis. Ini yang 
dalam konteks strategi, kalau ada orang yang menyebarkan kebencian, tidak 
boleh dibiarkan, tidak boleh didiamin, ditanya balik aja. Terus da’in-ya 
sampeyan ngapain, mau ngajak perang, mau ngajak nyerbu. Dia agak mikir, 
harus ada orang yang menghentikannya. Dia tidak boleh dibiarkan menggiring 
bola seperti dia tidak ada yang menghentikannya.  
 
Bargaining sosial ini penting. Saya lihat ada beberapa kelompok lebih soft 
karena yang men-challenge lebih banyak, agitasi, kemudian yang di depan diam 
semua, dianggap setuju. PD saja. Kalau kita berani men-challenge, 
kepercayaannya akan bisa jatuh. Kalau yang lebih banyak tidak setuju, dia akan 
berhenti mundur. 
 
Kalau lihat penelitian Alvara, mahasiswa dan pelajar, makin tinggi kalau 
dibanding penelitiannya WI dan INFIT. Remaja dan mahasiswa yang willing to 
the jihad dan bersedia mendukung khilafah itu angkanya tinggi. Trennya 
meningkat. Menurut saya, faktornya juga itu selain argument, ada sosial 
bargain yang membuat mereka memang unggul. 
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Menjawab pertanyaannya mbak 
Isyana. Jadi jangan didiamkan saja. Mbak kalau mendapatkan kekerasan 
memang tidak bisa kita diamkan, harus kita challenge. Masalahnya seperti di 
mimbar-mimbar keagamaan, kan tidak mungkin orang menginterupsi. Orang 
ceramah kan susah. Saya pikir bagus. Di iklim demokrasi ini bisa menyampaikan 



NOTULENSI DISKUSI KOMUNIKONTEN – INSTITUT MEDIA SOSIAL DAN DIPLOMASI 
 

7 
 

interupsi itu. Salah satu poin penting dari Mas Savic adalah, jika ada yang 
menyebar kebencian di wa atau medsos kita tidak boleh diam, kita harus tegur, 
agar ia tidak merasa yang dilakukannya benar. Selanjutnya silahkan Pak Tauhid 
Nur Azhar.   
 
TAUHID NUR AZHAR, NARASUMBER: Ada satu hal yang sangat mendasar, dan 
juga tadi menjadi pertanyaan dari dek Isyana dan pak Anthoni. Mengapa orang 
begitu mudah mempercayai informasi yang bahkan Validitasnya saja diragukan. 
Mengapa orang sekarang begitu malasnya melakukan konfirmasi jika 
mendapatkan informasi? 
 
Ada close group yang memang membuat orang tidak bisa mengkonter, karena 
orang-orang di situ bisa dikatakan satu pemikiran. Di situ akan terjadi 
penguatan, karena informasi yang beredar di dalam itu kurang lebih sama, 
kemudian saling mengkonfirmasi.  
 
Bagaimana cara berpikir seseorang? Bagaimana strategi komunikasinya?, 
termasuk Bagaimana memoderasi Islam ini lewat antara lain penguasaan 
informasi dan menyampaikannya?.  
 
Objektifitas ini menjadi punya nilai jual, tapi kalau ada kepentingan, objektif 
dan tidak objektif bukan menjadi suatu pertimbangan. Justru ketika nanti ada 
tekanan, tekanan itu mengandung inferiority, membuat orang menjadi takut, 
kemudian bersikap tidak mau menjadi anti-mainstream atau ikut arus 
bagaimana lebih mementingkan faktor safety. Akhirnya ya kalau tidak 
mengaminkan berarti kita bukan bagian dari kelompok dan menghegomoni 
secara dominan.  
 
Sebetulnya kalau kita bicara di otak manusia, kita sedang bicara pada satu 
komunal, ada kecemasan bersama yang dibangun. Saya khawatir ada suatu 
instruksi, di mana kepentingan instruksi ini macam-macam. Tadi disampaikan 
ada kekhawatiran geopolitik, ada ideologi. Kalau sekarang saya melihat ada isu-
isu tentang sumber daya alam, dan krisis energi. Bagaimana melakukan proses 
modulasi. Yang diyakini sebagai delive sistem, sehingga yang kuantitasnya 
besar seperti negara, kita tidak lagi bisa membangun suatu ketahanan yang 
kuat. Dengan mudah nanti tidak lagi melalui fasilitas senjata. Justru sekarang, 
kita bisa masuk bagaimana orang menguasai pikiran manusia, ini sebetulnya 
yang sangat berbahaya.  
 
Pada dasarnya setiap manusia, otaknya mempunyai tiga bagian. Bagian paling 
bawah itu, daerah yang disebut batang otak, tugasnya mempertahankan 
bagaimana kita tetap bisa bertahan hidup. Ini survivalnya, tools-nya di sini. Di 
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situ disebutnya mekanisme respon despansif. Ini mudah dimainkan, ketika 
sesuatu dianggap masuk dalam klasifikasi sebagai kebutuhan hidup, maka 
orang bisa menggadaikan apapun untuk bisa mempertahankan dan 
mendapatkan itu.  
 
Tadi digambarkan oleh mas Savic bahwa isu agama, orang Indonesia 
menempatkan peran adikodrati, adimanusiawi, sehingga urutannya nomor tiga 
setelah Senegal dan Ethiopia. Kalau itu diusik, berarti ada kebutuhan yang 
paling fundamental yang dapat membahayakan eksistensi, sehingga ini 
masalahnya menjadi pilihan bukan radikal atau tidak radikal saja, dan bisa 
berada dan menjadi manusia lagi atau tidak. Ini pertaruhan terbesar bagi orang 
yang meyakini itu.  
 
Bagian kedua, ini lebih rasional, karena yang namanya desakan kebutuhan, 
pasti akan difiltrasi, dimoderasi tidak hanya persoalan agama, tapi juga 
memoderasi hal apa yang akan menjadi fiding untuk membangun menjadi bilik 
sistem yang diyakini. Core value kita. Nah, makanya ada core value kita yang 
barangkali orang-orang menyebutnya park of libbing sistem. Di situ ada yang 
namanya memori, how learning about something tentang belajar sesuatu 
bagaimana belajar sesuatu dan ada tentang bagaimana eksperience yang 
didapat dari sensori program atau sensori sistem itu menjadi bagian yang 
menjadi masukan kepada kita tentang strategi, langkah dan analisis yang akan 
kita lakukan.  
 
Kalau di komputer itu ada CPU-nya tetapi butuh asupan data dari mana-mana. 
Sekarang data yang kita terima sudah luar biasa karena nyaris multi chanel dan 
multi dimensi, dari manapun tidak hanya sekedar yang off air, di mana-mana 
masuk, sehingga orang tingkat filtrasinya menjadi semakin sulit, sekaligus ini 
opportunity, karena di dalam artificial intelligent dikenal namanya layer of 
learning atau lapisan-lapisan belajar, dan juga ada data trening yang 
membutuhkan data banyak. Sekarang peluangnya dua, kita dapat data banyak 
untuk membuat suatu kesimpulan yang benar, tapi sekaligus bisa tenggelam, 
bisa mati terbenam di dalam lautan data, tapi di mana kita akhirnya 
memunculkan suatu konsep yang barangkali bertentangan dengan pola yang 
seharusnya kita baca dari data tersebut.  
 
Bagian kedua yang disebut emotional parts. Sebetulnya agak keliru karena ini 
skillnya emotional logicillay parts. Sebetulnya dengan belajar kita menata 
kebutuhan kita, kebutuhan itu kemudian menguasai logika berpikir kita. Maka, 
ini cenderung yang dikatakan orang mengedepankan respon defensif secara 
emosi. Saat ini yang terjadi di sosial media termarginalisasikannya logika dan 
rational thinking sehingga tidak lagi berpikir yang berstruktur. Peran negara 
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sekarang menjadi semakin sulit, termasuk terlalu intervensi juga salah. Peran 
teman-teman jadi semakin berat. Ini juga dianggap tidak lagi bersifat netral 
atau objektif, melainkan sudah subjektif, ada keberpihakan.  
 
Peran sekarang yang diperlukan adalah fungsi katalitik atau fungsi enginatis, 
dan ini yang bisa diperankan oleh sosial media. Nah, bagian yang sebetulnya 
mengeksekusi apapun itu, apapun yang dipertimbangkan sebagai part of full fil-
nya kebutuhan kita yang tadi ada di batang otak itu. Semua manusia sebetulnya 
sama, tidak memandang orang Ethiopia, Myanmar, tidak memandang nenek 
moyang kita terdahulu, sama. Tetapi kita juga belajar pada sejarah, dulu ada 
candi plaosan, dekat prambanan di abad ke-8. Di situ pramudawardhani punya 
latar belakang ideologi dan keluarga yang berbeda, tapi mereka punya ruang 
berpikir untuk saling menerima, dan membangun sebuah konstruksi 
kebersamaan.  
 
Sekarang kita makin sulit tidak terpolarisasi dan keluar dari satu zona di mana 
tadi ada arsiran, konjungsi yang bisa menempatkan berbagai kepentingan 
dalam satu langkah yang sinergi. Nah level 2,5, to point five. Jadi, tadi ada need, 
ada respon of defensive, ada yang namanya survival tool. Kemudian kita tadi 
masukkan ada emotional dan logic, ada yang namanya memory, ada yang 
namanya learning. Di level to point five-nya, itu ada namanya reward 
anticipation, atau pleasure sent.  
 
Seseorang itu punya satu kecenderungan untuk memilih, untuk melakukan, 
bahkan mau mengorbankan nyawa, apabila dia mengantisipasi karena ada 
reward yang luar biasa yang bisa dia terima, kenikmatan yang luar biasa. Kalau 
kita berbicara Abraham Maslow, kenikmatan yang luar biasa adalah pada saat 
kita mengaktualisasikan diri, pada saat semua kebutuhan di bawahnya sudah 
terpenuhi. Tetapi sekarang, aktualisasi diri ini kadang keliru. Bukan dengan 
potensi yang dimiliki, tetapi ada saat kekalahan, ada rasa frustasi, ada depresi 
yang berkesinambungan seperti remaja-remaja di Jepang.  
 
Ada satu penelitian di Yaman Notelaen, seperti di Sinjuku, pusat-pusat bisnis 
Jepang, itu kenapa kok dikasih lampu biru. Itu rupanya di museum-museum 
autem dan wingtem, banyak remaja usia kelompok 17-25 tahun itu bunuh diri, 
karena mereka sudah merasa aktualisasi dirinya yang kemudian melekat, 
embedded pada satu tokoh tertentu, biasanya ini dari pop culture, artis. 
Artisnya down, dia ikut loncat, dia ikut mati karena dia sudah merasa tidak lagi 
eksistensinya ada di dunia ini.  
 
Ini yang kita khawatirkan bahwa politik identitas mengarah ke sana. Pada saat 
identitasnya ini digugat, sama dengan mengancam nyawanya, eksistensinya. Ini 
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barangkali mas Savic perlu kampanyekan lagi, jangan sampai kita melekat satu 
politik identitas, di mana kemudian yang namanya satu entitas kita sebagai 
manusia, kita gadaikan untuk satu keyakinan yang masih harus diuji, dan 
pendekatan rasionalnya hilang. 
 
Nah, reward anticipation ini punya kaitan dengan beberapa faktor yang sangat 
relevan. Ada yang disebut faktor nero transmit atau nero indoktrin, di mana 
naik turunnya ini sangat dipengaruhi faktor sosial, dan juga faktor pendidikan 
serta interaksi kita dalam bentuk komunikasi. Informasi yang diterima bisa 
membangun pathway bahwa ini adalah hal yang menjadi tujuan hidup. 
Bayangkan. Ketika kita semakin mendekati tujuan ini rewardnya semakin 
membanjiri otak kita dengan suatu hormon yang namanya dopamine. Ini 
sangat umum diketahui, dopamin dan serotorin, dia bawa-bawa, nyeret yang 
namanya oksitosin, suatu rasa cinta yang melekat dalam, betul-betul meyakini, 
maka pelan-pelan.  
 
Tadi kalau tidak diblok seperti kata mas Savic, tidak ada orang yang again, dan 
tidak ada orang yang mau melakukan koreksi ini, maka kemudian akan 
membangun suatu keyakinan di mana rasa cinta tanah air itu tumbuh 
bersamaan dengan reward yang semakin dekat. Sekarang ini reward-nya luar 
biasa. 
 
Barangkali moderasi islam yang dimaksud pak Masduki ke sana. Kenapa? 
Karena sekarang orang dengan mudah mengatakan tinggalkan semua yang 
bersifat duniawi, tujuan kita cuma satu. Ya kan begitu. Mas Marbawi ini baru 
saja cerita, orang bisa melakukan suatu hal di luar rasionalitas kita, bahkan tadi 
ada hal-hal yang memerlukan penafsiran seperti ayat-ayat yang bersifat 
mutasabihat, itu bisa ditelan mentah-mentah seolah-olah itu tidak memerlukan 
pengkajian lebih lanjut. Itu point halfnya. Di situ ketika reward, ketika yang 
namanya needs-nya sudah membesar, eksperiental learning-nya semakin 
memperkuat, kemudian muncul reward, dia sudah mulai ada pola. Artinya, 
sudah ada dominansi arah itu yang kemudian di depan disebut eksekutif 
function, yang disebut daerah prerivontal ini. 
 
Ketika eksekutif function-nya ini sudah dipengaruhi oleh arus bawah yang 
sedemikian kuat, keputusannya tidak akan jauh. 75% kemampuan berfikir 
rasionalnya sudah tereduksi. Ini apapun yang dilakukan, baik dalam bentuk 
verbal ataupun bentuk aktifitas non verbal, itu sudah pasti ditentukan oleh apa 
yang menjadi kebutuhan.  
 
Mari kita bersama-sama petakan lagi kebutuhan sesungguhnya kita saat ini 
apa, lalu cara belajar kita, sehingga kemudian kebutuhan itu menjadi rasional, 
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bisa menjadikan kita bahwa reward yang tepat diberikan apa, akhirnya 
pengambilan keputusannya mudah-mudahan mencapai apa yang diharapkan 
oleh pak Masduki, termoderasi. Sehingga kemudian dia punya wawasan dan 
perspektif, di mana keberadaan manusia itu ternyata kalau dalam konteks 
wasatiyah islam itu rahmatan lil ‘alamin. Dan ini nanti terimplementasikan 
dalam sikap dan perilaku, termasuk di dalam konteks tasamuh, di mana yang 
namanya akhlak, adab itu menjadi nilai acuan moral di dalam aktifitas 
kehidupan sehari-hari.  
 
Di Jepang, banyak anak muda mengalami krisis identitas. Dia tidak lagi punya 
satu nilai, di mana dia menyadari potensi dirinya sendiri, inward looking, bahwa 
saya manusia punya banyak kelebihan, punya banyak potensi, dan punya 
banyak cara untuk merasa bahagia. Kebahagiaan dia cuma berorientasi satu, 
yaitu pada saat dia menitipkan harapan pada avatar, sosok idola, di mana sosok 
idola yang sebenarnya virtual, bahkan tidak pernah kenal dengan fans-nya 
secara personal, bisa naik, bisa turun. Pada saat dia turun, dia merasa bahwa 
dunia ini runtuh. Dari situ, semua hormon yang tadi saya sebut terjun bebas, 
dia dengan mudahnya mengambil sebuah keputusan fatalistic, untuk juga 
mengakhiri hidupnya, karena eksistensinya tidak, dia sendiri merasa dirinya 
sudah tidak dibutuhkan oleh kehidupan. 
  
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Terima kasih Pak Tauhid, membaca 
teks tanpa paham konteks memang bisa merugikan pembaca dan orang lain, 
demikian juga dengan belajar hanya dari satu guru tanpa membandingkan 
dengan yang lain. Menarik kata pak Tauhid, data banyak, jangan sampai pula 
kita tenggelam di lautan data. Salah satu problem juga, kalau tadi mas Savic 
bilang, banyak ustadz-ustadz bagus, tapi mereka juga bicara yang mereka tidak 
kuasai, sama seperti kasus Suriah itu mas Savic.  
 
Saya juga nonton videonya. Saya kaget juga itu. Ketika Ustaz Somad bilang 
Bashar Al-Assad laknatullah, manusia terlaknat. Politik luar negeri tidak 
sesederhana itu, ada Russia, Israel, Amerika, Arab Saudi, Iran, Inggris, Perancis, 
dll. 
 
Nah, sekarang kita ke pak Marbawi, akan bicara tentang wasatiyah Islam. Ini 
yang banyak orang belum paham, sebenarnya wasatiyah Islam itu apa. Tadi 
sudah dibacakan oleh adek kita, ayatnya, mungkin dijelaskan sama Pak 
Marbawi. Kita pernah mendiskusikan ini dari jam 4 sore sampai jam 11 malam 
sama Prof. Amin Abdullah. Habis diskusi itu, saya merasa tidak pantas lagi saya 
S2 ini. Bodoh kita ini ternyata. Pelajaran Islam yang selama ini kita pelajari 
menurut pak Amin lebih banyak soal kalam dan fiqh, tapi soal tasawuf, sejarah, 
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falsafah kita juga kurang. Memang, karena budaya literasi juga.  Waktu dan 
tempat untuk Marbawi, beliau ini adalah Ketua Umum GNKRI, silahkan.  
 
MARBAWI, NARASUMBER: Pertama, saya mau komen cepat dari dua 
narasumber. Mas Tauhid, ini jangan-jangan karena di Al Quran tidak ada 
satupun terjemahan kata otak. Di Al Quran itu kalau kita periksa, tidak ada 
terjemahan kata otak. Saya tidak mengerti itu, apa Quran yang tidak bicara 
otak, atau terjemahannya lupa menerjemahkan kata-kata tertentu dalam Al 
Quran tentang otak. Boleh diperiksa.  
 
Kedua, soal kontrol sosial. Orang kalau literet itu percaya diri, mas Savic. 
Contoh di Quran ini, fadribu ‘ala a’nabihim. Ya kalau ISIS, langsung dia 
terjemahkan gorok lehernya. Sejauh ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir tidak 
ada itu tafsir metaforik tentang itu. Ya terjemahannya bunyinya seperti itu, ya 
tafsirnya bunyinya juga seperti itu. Nah, bagaimana cara konter narasinya. 
Referensi terkait pemahaman ayat itu adalah literet seperti itu. Saya kira itu ya 
beberapa hal yang bisa kita lihat. 
 
Pertama, soal wasatiyah islam. Saya belum pernah baca survei nasional atau 
riset nasional tentang sejauh mana sebenarnya popularitas dan elektabilitas 
wasatiyah islam di Indonesia. Kan sekarang banyak kandidat dengan 
popularitas dan elektabilitasnya. Wasatiyah islam itu seberapa tinggi tingkat 
akseptabilitasnya di Indonesia?. 
 
Di kita banyak sekali upaya-upaya untuk menerapkan nilai-nilai. Di merdeka 
utara itu ada pembinaan ideologi Pancasila, zaman pak Harto ada 36 butir, saya 
dengar-dengar sebentar lagi akan keluar 25 butir, artinya 25 nilai-nilai. Di 
merdeka barat itu ada revolusi mental, ada tiga nilai, yaitu integritas, etos 
kerja, dan gotong-royong. Di merdeka timur itu ada Pramuka dengan 10 dasa 
darma, kan nilai juga. Belakangnya lagi ada Kemenag, belakangnya Pramuka, 
banyak lagi nilai-nilainya itu. Ada juga Sapta Marga. Lalu agak ke selatan lagi itu 
ada Dikbud, ada tujuh atau berapa gitu nilai-nilainya, tambah pula nanti 
wasatiyah islam. MUI tahun 2015, ada 12 nilai wasatiyah islam. Kemarin Bogor 
Message dikurang-kurangi, jadi 7 nilai. Saya kadang berpikir bagaimana ya kita 
menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang datang dari 
berbagai saluran ini.  
 
Menurut penelitian komunikasi, manusia bangun tidur sampai tidur lagi, dia 
bangun, jalan, ke kantor, aktifitasnya, sampai tidur lagi, dia diganggu 2.500 
gangguan. Mulai dari klakson, lampu merah, mulai dari orang nyerempet, 
teriak, baliho-baliho, sampai dia tidur lagi ada 2.500 gangguan. Berarti dengan 
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wasatiyah islam itu 2.501 gangguan. Bayangkan Bapak/Ibu sekalian, bagaimana 
caranya kita menerapkan itu.  
 
Karena saya tidak punya data elektabilitas wasatiyah islam tadi, saya mencoba 
begini. Ini ada buku, ini buku yang dikeluarkan kantornya pak Din, judulnya 
wasatiyah islam: konsepsi dan implementasi. Di buku ini dia bagi tahapan. 
 
Tahapan wasatiyah islam pertama itu zaman nabi dan zaman sahabat: zaman 
nabi dan zaman khulafaturrasyidin. Kira-kira tindakan nabi dan 
khulafaturrasyidin yang toleran terhadap kelompok lain. Itu yang pokok di situ. 
banyak contoh-contoh yang lain, tapi menurut saya tidak perlu dielaborasi 
dalam kesempatan yang singkat ini. 
 
Hal yang menarik adalah pentahapannya. Yang disebut pentahapan taksis, atau 
pendasaran atau pembentukan. Yang kedua, adalah tahapan takwir, pada 
zamannya Umar bin Abdul Azis. Misalnya Umar bin Abdul Azis itu yang 
mengeluarkan istilah khilafaturrasyidin. Sebelumnya orang caci maki Ali, caci 
maki sahabat, dll. Oleh Umar bin Abdul Azis, ya sudah kita rangkul semuanya, 
biar kita jadikan satu mainstream islam, jadi wasatiyah islam itu. Tahapan 
ketiga, tahapan modern, ya mulai dari Mesir, Kairo, Turki, dan termasuk 
Indonesia. Tahapan tahdis, tahapan modern. Tahapan ini saja saya juga baru 
tahu. Saya tidak tahu, apakah dulu kurang sosialisasi, atau memang baru, dan 
seterusnya.  
 
Pentahapan seperti ini sebenarnya penting. Ada sisi masalah konten ini yang 
belum dielaborasi lebih lanjut. Itu baru pentahapan sejarahnya. Kita tidak 
banyak tahu, termasuk istilahnya apakah islam wasatiyah atau wasatiyah islam. 
Kalau islam wasatiyah berarti wasatiyah sebagai parsialitas dari islam saja, jadi 
adjective, jadi atribut saja, sama seperti kita menyebut islam radikal, islam ini, 
islam itu, lalu ada namanya islam wasatiyah. Tapi, kalau misalnya kita sebut 
wasatiyah islam, berarti kita bicara ontologi islam yang memang wasatiyah. 
Jadi, ya ngomong wasatiyah, ya ngomong islam, dia kayak sebangun, sinonim.  
 
Mana yang mau kita pakai? Nah, di buku yang dari kantor pak Din ini bagian 
dialog dan kerjasama peradaban itu lebih menggunakan wasatiyah islam itu. 
Jadi, wasatiyah sebagai ontologi, terminologi, aksiologi islam itu sendiri, sudah 
bangunan utuh, bukan menjadi atribut, atau adjective dari islam. Saya kira 
Komunikonten ketika menulis wasatiyah islam lebih pas ketimbang misalnya 
disebut islam wasatiyah. Hal-hal seperti ini kan mesti disepakati agar tidak 
menjadi madzhab lain dari Islam, wah ternyata wasatiyah islam adalah 
madzhab lain dari sebutan islam-islam yang lain.  
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Kalau dari penjelasan, misalnya dari materi yang tersedia, kemudian disepakati 
yang dibahas di Munas MUI 2015, yang dibawa disepakati di Bogor itu, kalau 
yang disepakati itu wasatiyah islam, itulah yang kemudian kita kembangkan. Ini 
persoalan konten. Persoalan konten lainnya adalah ternyata wasatiyah islam ini 
bukan baru-baru amat, bukan sesuatu yang sangat baru di dunia ini, tapi untuk 
konteks kita barangkali disampaikan oleh mas Savic, karena derasnya arus 
ekstra, ekstrimis dan radikalism, ya ini menjadi sesuatu yang dibangkitkan 
sebagai konter narasi.  
 
Pertanyaannya, apakah wasatiyah islam itu konten narasi? Itu persoalan 
berikutnya. Di buku ini mencatat tahapan-tahapan sejarah di era modernya. 
Misalnya pernah dilakukan di Al Azhar Kairo, lalu ada upaya dari Amman 
Message, risalah Amman di Yordania, itu satu kesatuan. Lalu, ada raja Abdullah 
bin Abdul Azis yang mendirikan King International Inter for Interreligious in 
Interdialog Kaisid  kalau tidak salah. Lalu ada di Malaysia, Najib Ar Razak juga 
mendirikan Global Movement of The Moderat, lalu di Indonesia sudah pernah 
diinisiasi oleh Tarmizi Taher. Info begini kan tidak banyak kita tahu. Siapa yang 
tahu? Saya kira coba nanti Komunikonten, bahan-bahan yang tersedia ini diolah 
diproduksi menjadi sesuatu yang menarik.  
 
Cukup saja kita menggunakan bahan-bahan ‘formal’. Tentu banyak kajiannya 
tentang wasatiyah islam, barangkali menurut NU, Muhammadiyah, atau 
menurut organisasi, harokah-harokah islam lainnya. Tapi, untuk menghindari 
parsialitas atau menghindari sektarianitas kelompok tertentu barangkali kita 
bisa pakai yang formal-formal saja. Bahan ini sudah tersedia. Nah, misalnya 
hasil Bogor Message 7 nilai, siapa yang tahu 7 nilai itu. Negara apakah 
melakukan sosialisasi. Ya ada barangkali, tapi kan tidak maksimal, ya terbatas 
sekali. 7 nilai itu mestinya kita hafal seperti Al Fatihah, harusnya itu, seperti 
ayat yang diulang-ulang. Al Quran kan, aku turunkan 7 ayat yang diulang-ulang. 
Lah ini sama, tujuh ayat yang diulang-ulang. 
 
Satu, tawasut. Dua, tasamuh. Tiga, iktidal. Empat, suroh. Lima, islah. Enam, 
watoniyah. Dan tujuh adalah qudwatiyah. Yang Bogor itu. Jadi, dikorting yang 
hasil Munas MUI tahun 2015, dikorting jadi tujuh. Mungkin ini kesepakatan 
berbagai kalangan. Saya kira sampai hari ini rumusan terbaik, dan paling tinggi 
akseptabilitasnya dari berbagai kalangan islam itu ya rumusan bogor. Itu 
disepakati oleh perwakilan-perwakilan ulama, cendekiawan dari berbagai 
dunia. Kenapa ini tidak jadi patokan?. NU harus menyiarkan ini, 
Muhammadiyah harus menyiarkan ini.  
 
Di samping ada Islam Nusantara, ada Islam Kemajuan, ada Islam Indonesia 
Raya, sekarang kan banyak. Tidak apa-apa, semua punya kurikulum lokalnya, 
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tapi ada kurikulum nasionalnya. Inilah kurikulum nasionalnya, yaitu Bogor 
Message. Tidak ada kesepakatan wasatiyah islam di luar Bogor Message, yang 
lain ya masih parsial. Tidak apa-apa, Bogor Message + Islam Nusantara NU, 
Bogor Message + Islam Kemajuan Muhammadiyah, Bogor Message + Islam 
Indonesia Raya Parmusi, dll. Ini bahan kita sampai hari ini. 
 
Berikutnya soal sejarah dan era digital kita. Barangkali kita gagap di era digital. 
Dulu, ide Indonesia misalkan termasuk ide islam zaman modern, dulu zaman 
kertas itu cetak-cetak, pak Tjokroaminoto, Agussalim, dll, tokoh senior kita itu, 
dengan modal media cetak bisa kampanye, dst. Generasi berikutnya 
menggunakan radio, generasi berikutnya menggunakan TV hitam putih, lalu 
ada generasi TV warna. Nah, sekarang ada generasi digital, atau Thompson 
bilang the age of platform itu dan terbukti the age of platform itu, apa-apa 
pakai aplikasi kan, gojek aplikasi, makan aplikasi, tidur aplikasi, nanti apa-apa 
semua aplikasi. Itu ada bukunya, the age of platform. Bosnya google menulis 
buku the new age of digital era, lalu ada lagi Pritmen itu menulis buku word flat 
hot and craw.  
 
Sekarang itu zamannya panas, perubahan iklim, zaman padatnya manusia, 
demografi, sama flat informasi. Anak-anak kita itu tidak butuh otoritas tertentu 
untuk mendapatkan informasi. Dulu, kita kalau mau dapat informasi, tanya 
orangtua, guru, kakaknya, atau senior, sekarang tidak perlu. Ada baterai, ada 
sinyal, ada kuota. Nah, inilah otoritas itu, gadget. Kecuali lagi mandi, tidur, 
rukuk, sujud, ini jalan terus.  
 
Ada seorang peneliti mengatakan, kalau lama-lama perilaku orang tergantung 
ini, maka neurologinya berubah. Jadi, neurologi berubah, jadi solo, jadi dangkal. 
Saya pernah praktekkan itu. Jadi, saya pernah ngajar di sebuah kampus, saya 
praktekkan itu. Mahasiswa saya suruh baca buku. Mereka semua baca buku, HP 
di sebelahnya, kita lihat, ya mereka baca buku, satu menit, dua menit, habis itu 
kita pura-pura tidak lihat, pegang HP semua, seperti nyontek, solo. Ciri solo 
adalah tidak bisa fokus. 
 
Bayangkan, wasatiyah islam yang kita hadapi adalah generasi selow, ditambah 
lagi itu tujuh nilai, belum lagi revolusi mental, belum lagi pancasila, dll. Betapa 
penuhnya serangan ini. Ini tantangannya. Apa model implementasinya seperti 
itu terus-menerus, yang pasti akan gagal di era generasi digital itu. Maka, perlu 
inovasi-inovasi dalam konten. 
 
Soal kontradiksi antar kelompok, ada kelompok yang menyerang, ada 
kelompok yang disebut radikal menyerang. Dalam sejarah Indonesia itu sudah 
lama perjalanannya. Produk kolonialisme dan imprealisme global itu kan, satu, 
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melahirkan pan islamisme, dari situ anti tesis. Lahir harokah islamiyah modern, 
mulai dari jalur Al Afghani sampai NU, Muhammadiyah, sebenarnya itu semua. 
Lahir kiri marxis, komunis, dll, lahir kebangsaan.  
 
Dalam sejarah, kelompok-kelompok ini punya kesamaan untuk melawan 
kolonialisme dan imperialisme global. Bersatu dulu, dan pernah bagi-bagi peran 
juga. Proklamasi yang pernah jadi penguasa duluan Syahrir kiri, setelah itu yang 
jadi penguasa kebangsaan Hatta, dll. Habis itu yang islam Masyumi. Pernah 
ganti-ganti. Artinya, kerjasama antar golongan di Indonesia itu sudah berjalan 
lama. Dan wasatiyah islam  bagian dari dinamika itu.  
 
Misalnya kita pelajari dari tokoh-tokoh kita. Indonesia punya tokoh dan 
bukunya mencatat tokoh-tokoh wasatiyah islam itu, mulai dari Agussalim, M 
Natsir, Safrudin Prawiranegara, Soekarno, Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan, Moh 
Hatta, Harun Nasution, baru Nur Cholis Madjid, Abdurrahman Wahid, bahkan 
sampai Tutik Alawiyah. Siapa anak-anak hari ini tahu ini, yang mereka tahu 
adalah ustad Abdul Somad misalnya.  
 
Banyak tokoh-tokoh ini. Mungkin barangkali madzhab Hajriyanto masuk juga di 
sini sebagai tokoh wasatiyah islam. Pak Hajriyanto, saya sebut saja nama-nama 
dalam buku di kantornya pak Din ini, barangkali bisa dijadikan konten kita. Di 
generasi awal-awal ada Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, Rahmah Nursyiyah, 
Seokarno, Bung Hatta, M Natsir. Lalu, generasi 60-an, 70-an ini ada Harun 
Nasution, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Tutik Alawiyah, dan 
Hajriyanto Y Tohari.  
 
Generasi yang terbaru, generasi digital itu bisa sebenarnya kita kawani, tokoh-
tokoh yang memang menggambarkan prinsip-prinsip wasatiyah islam. 
Misalnya, contoh yang cinta tanah air, cinta keadilan, tidak terjebak 
ekstrimisitas, tapi ini kan harus dikawani, diajak kolaborasi dan dibuat 
kontennya. Kalau semata-mata kita membuat konten ini kita aja, sejarah 
wasatiyah islam yang panjang, tidak tahu konteks hari ini, dinamika kenegaraan 
kita, ya tidak masuk, mental. Misalnya cerita Umar bin Abdul Azis, kita cerita 
saja, misalnya Kiai Ali Ahmad Pasha di Kairo, misalnya kita cerita Nawawi Al 
Bantani, dll, siapa generasi digital ini, sebagai konsumen terbesar, tidak 
mengerti. 
 
Berarti kita harus masuk ke tokoh idola kita, ustad-ustad kita yang terkenal di 
media sosial maupun di dunia itu. Mereka punya idola tokoh-tokoh lama ini. 
Mereka daja yang ngomong. Misalnya mas Savic Ali pecinta Gusdur. Untuk tahu 
Gus Dur ya lewat Savic Ali. Untuk tahu Ahmad Dahlan lewat mas Tauhid, untuk 
tahu Nurcholis Madjid lewat mas Hariqo. Jadi, sanadnya mesti juga ada, 
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sehingga orang lama-lama sampai di ujung, sampailah di nabi Muhammad yang 
menciptakan piagam madinah sebagai konstitusi publik untuk menciptakan 
darus salam, bukan darul islam itu. Madinah itu tidak pernah menjadi darul 
islam. Madinah itu darul salam, negeri peacefull land, negeri damai, kohesi 
semua kelompok itu.  
 
Tapi, untuk sampai ke cerita narasi itu mesti dari tokoh generasi milenial juga. 
Siapa yang ngawani generasi milenial ini? Mas Hariqo coba, mas Hariqo ini kan 
generasi milenial. Kalau mas Hajriyanto generasi TV hitam putih, kalau saya 
generasi TV warna, ya masuk digital dikit yang HP-nya segede batang pisang itu, 
kita masih transisi. Kadang-kadang gagap medsos, apalagi bapak ibu yang lebih 
senior, masih gagap. Itu maklum lah, platform kita itu masih mesin ketik sama 
radio, masih sisa-sisanya. Sedangkan platform anak sekarang itu digital. Cepat 
banget dia itu, tapi kurang kedalaman dan kritik. 
 
Terakhir soal santri. Bicara konten wasatiyah islam, dan konteks keislamannya 
yang paling kaya kontennya adalah santri sebenarnya, yang pernah nyantri di 
pesantren. Tapi produksinya masih sangat minim, yang produksi adalah yang 
tidak pernah nyantri banyaknya. Ada gap ini sebenarnya. Di kalangan urban itu 
tidak nyantri tidak banyak, belajar islam dari halaqoh-halaqoh, pengajian-
pengajian, lalu produksi konten, rame kontennya. Lah yang santri, nyantri 
bertahun-tahun, hafal jurmiyah, hafal alfiyah, nahwu sharraf itu hafal, tidak ada 
kontennya. Maksudnya, tidak ada produksinya. Mungkin karena kekurangan 
kanalisasi, kekurangan keahlian, dll, sehingga gap, tidak nyambung.  
 
Mas Savic sebagai santri yang sadar dengan medsos, kan jumlahnya tidak 
sebanyak yang produk halaqoh. Sedangkan mas Savic ini produk dirosah. 
Maksudnya, produk halaqoh itu produksinya lebih produksi konten ketimbang 
produk dirosahnya, sedangkan yang kaya itu adalah hasil produk dirosahnya, 
tapi produksi di tingkat medsosnya kalah. Saya kira perlu ballancing itu. 
 
Dari mana kita mencari sumber atau mencari konten wasatiyah islam di 
Indonesia? ya di pesantren atau di kalangan santri, mau di mana lagi. Di situlah, 
tinggal bagaimana itu menjadi pekerjaan bersama sehingga apa-apa yang dulu 
dipelajari kalangan santri bertahun-tahun itu, kitab kuninglah, tafsir, hadis, dan 
semuanya itu terangkat dan menjadi konsumsi publik, terutama di kalangan 
urban itu, sehingga Bogor Message itu perlu diperhatikan. Tumbuhnya kelas 
menengah kita itu ikut mempengaruhi dinamika wacana atau dinamika 
diskursus keislaman kontemporer islam di Indonesia. Nah, penjembatan ini 
tidak ada.  
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Narasinya apakah cuma anti-radikalisme misalnya, tidak cukup sebenarnya. 
Salah satu iya. Misalnya tafsir-tafsir atau pemahaman yang literet dikonter 
dengan tafsir-tafsir yang metaforik yang lebih pro nir-kekerasan itu masih kalah 
jauh dengan produksi konten yang literet itu. Maka, medsos menjadi instrumen 
penting sekarang. Mas Hariqo silahkan ajak besar-besaran kaum santri di 
pesantren. Model seperti mas Savic ini mesti diperbanyak. Model seperti mas 
Hajriyanto juga mesti diperbanyak. Lah, kalau model kayak saya satu saja. Saya 
kira itu yang dapat saya sampaikan, sehingga wasatiyah islam dapat menjadi 
mainstreaming.  
 
Mungkin di tingkat realitasnya, keislaman, keindonesiaan kita iya itu sudah 
terjadi, tapi di tingkat diskursusnya itu belum maksimal, sedangkan di medsos 
ini mainnya diskursus, mainnya itu framing, labeling, nah itu yang masih 
kurang. Realitanya sudah. Apa yang kita ributkan di medsos sebenarnya sehari-
hari juga biasa saja, tidak terlalu Nampak. Serem benar kalau kita baca medsos, 
hyperrealitas. Hyperrealitas itu tidak ada kejadiannya, dibuat-buat seakan-akan 
kejadiannya, atau kejadiannya sedikit tapi kejadiannya hyper. Medsos itu 
seperti itu.  
 
Wasatiyah islam di tingkat kulturalnya, realitas sosialnya hidup, tapi di tingkat 
medsosnya, diskursusnya, dia marjinal. Pekerjaan-pekerjaan komunikasi ini 
kurang dilakukan secara kreatif. Kalangan pesantren sumbunya sekarang kalau 
mau direvitalisasi konten-kontennya dalam produk digital. Produk digital 
sekarang tidak bisa panjang-panjang. Kita kalau nonton video satu menit lebih 
sudah malas kan. Kemarin saya ikut konferensi, ada bos google, bos facebook 
bilang, nanti iklan itu dua detik. Dia contohkan iklan begini. mungkin kita masih 
ingat. Iklan anak balita lari-lari dari kamar mandi habis mandi. Itukan iklannya 
30 detik. Sebenarnya iklannya bisa dua detik saja. Keluar dari kamar mandi, 
sudah. Pakai handuk keluar dari kamar mandi. Sudah, 2 detik, 3 detik, selesai 
iklannya, kita ngerti, maksudnya mandi dengan sabun tertentu bersih. Ke 
depan akan seperti itu.  
 
Kecepatan seperti ini tidak ada di pesantren. Pesantren kan lama. Menghafal 
jurmiyah lama, ngafalin ini lama, lama gitu prosesnya. Sedangkan era digital ini 
era kecepatan. Siapa yang menjembatani ini. Saya kira itu tugas kita semua.  
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: 
Terima kasih Pak Marbawi, luas sekali penyampaiannya, Pak Marbawi ini 
seorang ahli survei, ahli strategi, menguasai bahasa Arab dan Inggris dengan 
baik. Kembali ke soal produksi konten, saya melihat imbauan sudah banyak, 
namun tidak efektif. Literasi digital kebanyakan titik tekan agar masyarakat 
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hati-hati dengan internet akhirnya jadi takut, sebaiknya literasi digital juga 
bicara tentang produksi tidak hanya bicara tentang hati-hati terhadap medsos.  
 
Soal minimnya produksi, Kadang-kadang saya juga kepikiran untuk mobilisasi. 
Kemarin kita pernah adakan diskusi dengan Ketua Umum PGRI. Sama, mereka 
juga bertanya seperti itu, mas hariqo, bagaimana agar anak-anak itu bisa 
produksi konten. Saya jawab, dimasukkan di raportnya, jadikan itu penilaian 
khusus, atau dibuat penugasan. Kamu kalau mau lulus, kamu harus produksi 10 
video misalnya. Itukan setengah dipaksa, tapi ya ga apa-apa. Partisipasi itu 
kalau lambat bisa didorong dengan mobilisasi. Di Pesantren itu ada semacam 
kepercayaan, mengerjakan tugas dari Kiai pahalanya besar.  
 
Pernah juga kami mengadakan acara di Bandung. Ada guru bertanya, 
bagaimana cara membuat anak kami itu membuat konten yang benar dan 
bermanfaat. Saya ini kadang bingung, kenapa orang-orang yang punya otoritas 
ini tidak menggunakan otoritasnya untuk mengajak anak-anak untuk produksi 
konten. Dulu di pesantren, syarat dapat ijazah harus hafal sekian juz, ini bagus 
tinggal ditambahkan tugasnya membuat konten atau menyebarkan konten 
tentang wasatiyah Islam. Sepertinya mobilisasi ini harus dicoba, bisa dengan 
penugasan, lomba-lomba, dan lain sebagainya.  
 
Ini era beda sekali, lihat Nisa Sabyan, dia mengcover lagu deen assalam yang 
artinya islam agama damai. Ini lagu trending di youtube lama sekali, 
mengalahkan piala dunia. Ada pesan pentingnya toleransi disana, sayang tidak 
banyak dibahas. Yang justru banyak dibahas ada cantiknya, suaranya, hobinya, 
dll, tapi tidak apa2, saya yakin lagu itu punya dampak besar untuk Indonesia 
yang lebih baik.  Sekarang mari kita dengarkan Pak Hajriyanto Y Tohari: 
 
HAJRIYANTO Y TOHARI, NARASUMBER: Saya menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas undangannya. Ini sekali lagi kehormatan besar bagi saya. 
Kedua, meskipun saya tidak mengikuti para narasumber sebelumnya, saya rasa 
dengan metodologi ghaib ini pasti sejalan dengan tadi apa yang disampaikan 
oleh mas Tauhid, mas Savic, mas Marbawi dan Mas hariqo, Ini memang era 
yang sangat krusial bagi kita sekalian.  
 
Kita tahu generasi sekarang ini, generasi milenial, generasi yang tidak membaca 
koran, dan juga tidak melihat TV sebetulnya. Informasinya ya diperoleh dari 
yang mereka pegang sehari-hari, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur 
lagi. Ini memang menjadi sesuatu yang harus kita cermati betul, terutama 
berkenaan dengan penyebaran paham-paham dan katakan saja manhaj-
manhaj yang berbagai macam itu, sehingga sekarang ini boleh kita katakan 
sebuah era pasar bebas, siapa yang dapat mendominasi panggung medsos, 
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itulah yang akan mendapatkan banyak simpati dan mendapatkan banyak 
pendukung atau pengikutnya.  
 
Siapa yang tidak aktif dalam era medsos ini akan ketinggalan karena memang 
anak-anak kita tidak membaca koran, tidak melihat TV dan juga saya rasa tidak 
menghadiri pengajian-pengajian sebagaimana kita waktu kecil. Waktu remaja 
itukan pengajian, kegiatan-kegiatannya pengajian sehingga kita memperoleh 
pemahaman-pemahaman agama ya dari pengajian-pengajian. 
 
Sekarang, anak-anak saya itu tidak ada yang tertarik dengan pengajian. 
Lihatnya ya dengan youtube. Meskipun belum pernah ketemu ustad Abdul 
Somad, belum pernah melihat langsung, nontonnya ya sambil ketawa-ketawa, 
dan sebagainya, tapi kalau pengajian di dekat rumah ya tidak pernah ikut. Ke 
masjid untuk shalat berjamaah datang waktu shalat maghrib dan subuh, 
seminggu sekali, ya jarang sekali. Hampir saya tidak pernah melihat anak saya 
mengikuti acara itu, tapi tahu Abdul Somad, Khalid Basalamah, dsb, itu tahu. 
Eranya memang sudah sangat berubah. 
 
Belum lagi kita melihat kenyataan bahwa di media-media konvensional terjadi 
proses seleksi yang cukup berlapis-lapis, cukup ketat. Kalau mas Tauhid, mas 
Marbawi, mas Savic yang penulis ini, dulu kalau menulis di media cetak itu kan 
(tulisannya) sudah kita pikir panjang, kita baca berulang-ulang, lalu dikirim, 
diterima redaksi, oleh redaksi mungkin dibaca-baca sedikit, diseleksi dengan 
ketat, bukan hanya dari sudut substansinya itu berbobot atau tidak, tapi juga 
dari sudut aktualitas. Redaksi opini misalnya, ikut melihat dari sudut kebaruan, 
sudut manfaatnya bagi masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya tentu saja 
hal-hal yang kira-kira negatif, destruktif atau membawa mudharat kepada para 
pembaca, itu tidak akan diloloskan. Ada seleksi di situ. Media elektronik juga 
begitu. Mengundang narasumber juga narasumber yang kira-kira disetujui 
ideologi, paham, dan pola-pola pemikirannya. Memang, tentu saja itu terkait 
dengan kebijakan-kebijakan redaksional. 
 
Sementara sekarang dengan medsos ini, kita tulis-tulis sendiri, kita posting-
posting sendiri, tidak ada yang menyeleksi, tidak ada yang mengoreksi sehingga 
kemudian menimbulkan reaksi yang macam-macam. Dari sudut demokratis, 
tentu ini lebih demokratis. Dulu, untuk dapat tampil di media, perlu melalui 
proses begitu panjang. Secara kasarnya kalau tidak disetujui oleh redaksi tidak 
dimuat, tidak ditampilkan. Sekarang orang-orang bisa menulis panjang, bisa 
pendek, bisa segala macam dengan memilih diksi apapun juga.   
 
Tentu dalam perkembangan media yang seperti ini yang paling sewot biasanya 
media konvensional, yang dulu sangat berkuasa menentukan wacana, 
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menentukan diskursus. Sekarang tidak bisa lagi, dan tersaingi. Dan ini juga ada 
nilai positifnya dari sudut demokrasi pemikiran. Tetapi, lagi-lagi kan kita 
dihadapkan pada persoalan yang krusial, di mana penyebaran paham-paham 
tidak sesuai dengan harapan kita sekalian juga begitu mudah untuk dapat 
berkembang.  
 
Tentu di bidang agama, islam wasatiyah, sebetulnya kalau kita mau 
mempelajari islam, sebetulnya islam yang otentik itu ya wasatiyah. ya memang 
dari dulu seperti itu dan kemudian berkembang secara terus-menerus dan 
berbagai faktor yang menyertainya. Inilah yang kemudian menjadi 
perkembangan seperti yang terjadi sekarang ini.  
 
Nah, oleh karena itu, persoalan sekarang adalah bagaimana mengembangkan 
wasatiyah islam sehingga kembali dia menjadi arus utama, yang betul-betul 
menjadi mainstream pemahaman agama di dunia ini. Sebetulnya bukan hanya 
khusus di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ini sangat penting. Tentu 
dalam konteks Indonesia ada sebuah kritik terhadap penamaan islam 
wasatiyah. Jadi susah, yang faham islam wasatiyah ini hanya mereka yang 
belajar di lembaga pendidikan keagamaan saja. 
 
Di Muhammadiyah, tiga tahun yang lalu, pengajian Ramadan itu mengambil 
tema tentang wasatiyah islam dielaborasi dalam berbagai bidang selama 5 
sampai 6 hari seperti biasa setiap tahun ada pengajian Ramadan dengan tema 
yang bermacam-macam itu. Ini tiga tahun yang lalu tentang wasatiyah islam. 
Itu cukup banyak kritik, mengapa menggunakan istilah arab begitu?, 
Indonesianya apa sebetulnya wasatiyah islam itu?. Diskusilah, ada istilah pas 
sehingga mudah dipahami oleh umat islam Indonesia yang sebagian besar 
awam. Lah ini perlu sekali untuk mendapatkan pilihan terminologi yang lebih 
Indonesia supaya mengerti. Apalagi dulu di Muhammadiyah, tiga tahun lalu itu 
sebutannya manhaj islam wasatiyah. Orang awam berpikir apa itu manhaj islam 
wasatiyah. Jadi PR baru lagi untuk memberikan penjelasan-penjelasan itu.  
 
Saya rasa perlu sekali ini dikampanyekan di media sosial sehingga wacana di 
medsos tidak didominasi oleh paham-paham yang keras. Paham-paham yang 
cenderung kepada radikal. Ini peran-peran ormas menjadi sangat penting. 
Sekarang ini kurang sekali dilakukan. Di Muhammadiyah misalnya, kita 
mempunyai majelis yang namanya MTI, majelis semacam penyiaran yang 
dipimpin salah satunya itu adalah mas Edi Prasentyoko, dan di situ ada juga 
Najibul Hani. Sudah lama itu merancang banyak hal untuk dapat dilakukan 
bagaimana mengkampanyekan wasatiyah islam secara lebih ekspansif lagi. 
Sekarang ini memang kurang ekspansif sehingga lebih banyak didominasi oleh 
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mereka yang memiliki pandangan keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip wasatiyah islam itu. 
 
Kedua, yang saya rasakan sangat penting untuk dilakukan adalah kita 
memperkuat jaringan. Kita memperkuat jaringan di antara gerakan-gerakan 
islam yang moderat ini untuk terus menjalin kerjasama, terutama menghadapi 
era medsos ini. Terus terang saja, ormas-ormas islam, gerakan islam ini 
mengalami ketertinggalan. Gerakan islam yang dimaksud saya di sini adalah 
gerakan islam konvensional seperti muhammadiyah, dll, dan lahirnya sudah 65 
tahun lalu. Bahkan ada yang lebih dari se-abad kurang sedikit. Ormas-ormas 
konvensional ini semakin lama semakin menghadapi tantangan berkenaan 
dengan alasan kelahirannya.  
 
Zaman yang sekarang sudah berubah, dan juga perlu untuk diperbaharui 
karena zaman sudah berubah, zaman lain dengan tantangan yang lain. Ini 
semua mengharuskan terjadi dilakukannya revitalisasi, oleh gerakan-gerakan 
islam konvensional itu. Daya tarik dan daya panggil gerakan-gerakan islam 
konvensional ini juga mengalami penurunan. Muhammadiyah sendiri misalnya, 
saya rasa daya tarik dan daya panggil bagi generasi muda islam itu juga tidak 
sebagus beberapa dekade yang lalu. Beberapa dekade yang lalu bahkan banyak 
sekali anak-anak, keluarga tokoh Muhammadiyah yang tidak begitu mengerti 
juga tentang Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah itu kan sebuah gerakan 
yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama.  
 
Mungkin lebih banyak memiliki instrumen-instrumen budaya kalau Nahdlatul 
Ulama, sehingga seseorang masih tetap kuat mengidentifikasikan dirinya 
sebagai nahdliyin. Ada tahlilan, yasinan, manaqiban, haul, istiqhasah, maulid, 
dsb. Itu sangat banyak, dan mungkin mereka banyak tidak tahu tentang AD ART 
organisasinya, tetapi mengidentifikasikan dirinya sebagai nahdliyin. Jadi, lebih 
kuat. 
 
Nah, kalau Muhammadiyah itu lebih menganut style sel aktif. Anak-anak saya, 
meskipun saya sekolahkan di Muhammadiyah pada tingkat dasar itu juga 
identifikasi dirinya terhadap Muhammadiyah itu tidak begitu kuat. Padahal 
merupakan suatu keharusan di keluarga besar saya kalau namanya sekolah 
tingkat TK dan SD itu di Muhammadiyah, sehingga minimal sekolah di 
Muhammadiyah itu 8 tahun, tapi begitu masuk SMP sudah bosan dimasukkan 
di sekolah Muhammadiyah, sudah protes 8 tahun sekolahnya di doski terus, 
doski itu sekolah muhammadiyah. SMP dan SMA sudah macam-macam, ada 
yang di negeri dan macam-macam. Apalagi kemudian masuk perguruan tinggi, 
dsb. Anak saya itu 4, tidak ada satupun yang sekolah tingkat SMP ke atas masih 
di Muhammadiyah.  
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Saya hanya ingin mengatakan bahwa identifikasinya itu meskipun 8 tahun di 
Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak memiliki banyak instrumen 
kebudayaan seperti nahdliyin itu cenderung kohesifitasnya dengan 
Muhammadiyah juga semakin tipis, semakin berkurang. Apalagi anak-anak saya 
kecenderungannya sekolah umum, nomor satu itu di ITB di jurusan arsitek, 
kemudian ke Australia mengambil master urban science di universitas south 
will, yang dua dokter, yang satu lagi di koventri university HI, bahkan ada yang 
di Universitas Parahyangan anak saya yang nomor tiga.  
 
Walaupun mereka berempat itu janji pelajar muhammadiyah itu yang paling 
dihafal. Janji pelajar muhammadiyah, satu hormat dan taat kepada bapak dan 
ibu guru. Walaupun sudah ke luar negeri, kalau dengar gurunya menikahkan 
anaknya, dia datang aja pokoknya, karena hormat dan taat kepada bapak dan 
ibu guru. Tapi setelah itu, kalau saya tanya Muhammadiyah, ya tidak begitu 
mengerti. Saya lihat anak-anaknya tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya kenal 
semua satu-persatu juga jarang.  
 
Situasi yang seperti itulah yang membuat galau dan kemudian memang sangat 
penting. Ormas-ormas islam dalam hal ini terutama Muhammadiyah 
memikirkan ulang. Beberapa periode terakhir ini sangat serius mengatakan soal 
itu. Saya rasa memang sangat penting penguatan ormas islam. Gerakan-
gerakan islam yang moderat ini untuk sosialisasi internal itu diperkuat. Kalau 
saya ditanyakan, bagaimana peran ormas-ormas islam untuk di samping 
membuat jaringan di antara mereka yang menurut saya penting adalah 
penguatan di tingkat itu. Ini yang sangat penting sekali untuk dilakukan.   
 
Muhammadiyah kecenderungannya membuat lembaga-lembaga umum, bukan 
lembaga pendidikan agama. Saya tidak tahu perkembangan nanti 10, 15 tahun 
ke depan. Kan sekarang NU sedang mengembangkan perguruan tinggi umum 
juga. 10, 15 tahun ke depan saya tidak tahu bagaimana hubungannya, 
hubungan pengidentifikasian tadi antara mereka yang sekolah di pondok 
pesantren yang tentu saja ikatan dengan lembaga dan kiai lebih kuat, dengan 
hubungan mahasiswa lulusan universitas nahdlatul ulama itu dengan dan 
sebagainya.  
 
Muhammadiyah memiliki tradisi membuat sekolah umum sejak awal. Kalau 
orang Muhammadiyah yang belajar pada bidang-bidang keagamaan jauh lebih 
kuat, seperti misalnya kalau universitas muhammadiyah Surakarta misalnya, 
kan ada fakultas agama islam, bahkan fakultas agama islam itu ada kelompok 
yang lebih kuat lagi yang diasramakan di pondok nuri assobron misalnya, 
bahkan sampai ada yang jadi pendeta seperti Saifuddin lulusan situ. Tetapi, 
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rata-rata para aktivis Muhammadiyah itu adalah mereka yang alumni dari 
jurusan-jurusan agama. Yang jurusan-jurusan kedokteran misalnya itu sangat 
sedikit yang menjadi aktivis Muhammadiyah. Padahal, Muhammadiyah itu 
punya 11 fakultas kedokteran di 11 universitas.  
 
Hubungan yang saya sebut kohesifitas antara lulusan sekolah-sekolah umum 
dengan kohesifitas mereka yang mengambil program studi agama, yang 
memang belajar ilmu agama itu berbeda. NU baru memulai tradisi membangun 
perguruan tinggi umum sekarang. Maka dari itu, hasilnya kira-kira ya 10, 15 
tahun yang akan datang. Bagaimana hubungan alumni Universitas NU, 
Universitas Hasyim Asy’ari dengan NU. Nah, itu nanti menarik untuk disurvei 
10, 15 tahun yang akan datang. 
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, NARASUMBER: Memang yang nampak anak-anak 
NU itu lebih percaya diri mengidentifikasikan dirinya sebagai NU. Saya belum 
berani menyimpulkan, tapi faktanya memang begitu. Kembali ke topik terkait 
kolaborasi ini.  
 
Kita sering mendengar jika Muhammadiyah dan NU itu solid, Insya Allah NKRI 
ini aman. Tapi, memang kalau kita lihat, terakhir kita FGD itu di Bogor, kita tidak 
melihat sebetulnya ada kolaborasi signifikan di media sosial, antara NU dan 
Muhammadiyah. Bagi saya NU dan Muhammadiyah boleh saja bicara pilpres 
yang lima tahunan, namun yang lebih penting adalah soal masa depan 
Indonesia. Presiden itu maksimal lima tahun, namun NKRI itu selama-lamanya. 
 
Terkait kolaborasi dalam soal ketahanan nasional misalnya, saat TNI-POLRI 
berhasil membebaskan Sandra di Papua, justru yang trending topik di media 
sosial itu soal Ananda Sukarlan. Kurang apresiasi terhadap TNI-POLRI. Dalam 
banyak dalam isu-isu kepentingan nasional, termasuk ketika kita diejek oleh 
Australia soal receh, kurang nampak kolaborasi yang signifikan di antara 
pengguna media sosial ini. Kalau 2014 ke atas ini kan lebih banyak kubunya 
Prabowo, ini kubunya Jokowi, kan begitu. Ini silahkan saja soal pilihan bebas-
bebas saja, tapi jangan merusak bangunan kebersamaan yang sudah lama 
terjalin. 
 
Besar harapan kita, pesan-pesan dari forum ini mengenai pentingnya kolaborasi 
yang lebih kuat lagi antara NU dan Muhammadiyah dalam isu-isu terkait 
kepentingan nasional. Pertemuan darat harus diperbanyak di berbagai daerah. 
Saya yakin sekali, dua sampai empat jam pertemuan darat yang rutin setiap 
enam bulan akan membuat medsos kita semakin baik.  
 
PERTANYAAN-DIALOG 



NOTULENSI DISKUSI KOMUNIKONTEN – INSTITUT MEDIA SOSIAL DAN DIPLOMASI 
 

25 
 

 
MEDI YANSA, PESERTA DARI UNPAM: Saya sangat kecewa bahwa pemerintah 
tidak memperhatikan ada anak hafal quran berprestasi. Kemudian pertanyaan 
selanjutnya adalah bagaimana peran strategi promosikan wasatiyah islam di 
media sosial?. 
 
MASDUKI, PESERTA DARI HUMAS KEMENAG: Saya ingin mengomentari 
pertanyaan tadi (pertanyaan Medi Yansa). Ini contoh betapa informasi kadang-
kadang juga tidak sampai. itu yang menyebarkan secara masif bahwa tidak ada 
perhatian sama sekali. Padahal, kita melalui media-media resmi itu sudah ada 
bahkan di bidang penghargaan, ketemu dengan beberapa menteri. Tapi, itu 
kalah di media sosial. Saya kira ini menarik, tidak menjawab langsung, tapi ini 
problemnya. Jadi, bahwa kaum moderat untuk apalagi mempromosikan 
wasatiyah islam itu problemnya seperti tadi yang disebut pak Hajriyanti di 
jaringan, seperti juga disampaikan oleh pak Tauhid.  
 
Sinergi antara kaum moderat yang mempromosikan keagamaan yang damai 
dan seterusnya itu jauh lebih kalah dengan semangat yang tinggi, semangat 
yang kuat, dan itu diproduksi terus-menerus, lebih masif di mana-mana, entah 
melalui media, terutama di kanal-kanal yang tertutup, seperti media WA, dst.  
 
Saya ingin menggaris bawahi. Hemat saya memang, selain paham juga tentang 
apa itu wasatiyah islam, kami sedang merumuskan apa yang disebut moderasi 
islam. Moderasi islam itu kita juga kelabakan, dalam prakteknya masuk di 
produksi kontennya. Itu kelabakan juga.  
 
Betul, kita memiliki, pertama, rescource person yang banyak sekali. Kalangan 
moderat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebaliknya, tapi banyak 
tenggelam. Di darat banyak, tapi di udara kita kalah. Hal-hal yang sama juga 
sama. 
 
Belum lagi platform kita belum sama, belum ketemu untuk menyuarakan 
wasatiyah islam ini. Satu-satunya menurut hemat saya memang semua bersatu, 
itu idelanya, semua bersatu untuk menyuarakan dan merumuskan strategi yang 
sama. Pertemuan ini saya pikir bisa untuk merumuskan strategi yang sama. 
 
HAJRIYANTO Y TOHARI, NARASUMBER: Mempertemukan ide-ide untuk 
membangun strategi yang sama. Nah, yang ketiga, Catatan saya, betul 
Punggawanya moderasi islam, itu ya banyak, kami itu misalnya punya 
pesantren, punya madrasah, punya lembaga-lembaga keagamaan, punya 
majelis-majelis. Itu di darat semua bicara moderasi, bicara wasatiyah islam, 
hanya ketika ini kan belum cukup, cukup hanya pada bagian yang elemen-



NOTULENSI DISKUSI KOMUNIKONTEN – INSTITUT MEDIA SOSIAL DAN DIPLOMASI 
 

26 
 

elemen yang masih mengandalkan kekuatan-kekuatan itu, entah lembaga atau 
person dan seterusnya, tapi belum menjangkau sisi lain tadi. 
 
Saya kira saya setuju, pak Marbawi juga tadi menyampaikan betapa kalau 
hanya berbicara dari hasil Bogor Message itu sudah lah, itu lengkaplah, tapi 
hemat saya, memang bagian-bagian yang untuk diturunkan, untuk dirumuskan 
ke dalam bentuk promosi ke media sosial ini yang hemat saya, dari praktisi dari 
mas Savic, mas Hariqo dan seterusnya, ini bisa. Kita diberi guidens yang lebih 
kuat ke arah mana promosi moderat islam itu diarahkan dan dengan cara apa, 
dengan strategi yang ces pleng lah kira-kira bagaimana untuk mengukuhkan itu 
semua.  
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Memang, ini era yang sangat aneh. 
Saya perhatikan ada satu akun instagram, itu satu postingannya pak, itu 
dikomentari 12.000 orang, satu postingan, kemudian bisa dilike sampai 3000 – 
ratusan ribu orang. Satu postingan akun pribadi di media sosial itu mampu 
mengalahkan berita yang diproduksi oleh perusahaan media. Artinya, memang 
pengaruhnya besar sekali medsos ini. Tidak ada akun organisasi resmi yang 
mampu mengalahkan akun individu, yang besar-besar itu pasti akun individu. 
Semua akun kementerian pasti kalah sama akun swasta.  
 
Masalah di kita ini selalu masalah kolaborasi. Kita perhatikan seperti mudik, 
akun Kemenhub kurang didukung oleh akun-akun kementerian lainnya. 
Artinya, memang kolaborasi di antara akun-akun ini juga minim, entah itu di 
pemerintahan maupun di swasta. 
 
Kita fokus menjawab pada pertanyaan yang pertama saja kepada empat orang 
narasumber. Sekarang kita bicara strategi yang besarnya saja, bagaimana 
sebenarnya meningkatkan kolaborasi di antara pengguna medsos dalam 
memperjuangkan kepentingan nasional lewat pesan-pesan wasatiyah Islam.  
 
TAUHID NUR AZHAR (NARASUMBER): 
Baik, saya mungkin mensarikan beberapa pertanyaan dan wacana yang 
berkembang. Ini tadi yang disampaikan ahli kita, tadi juga sebenarnya sudah 
disampaikan pak masduki, ini ada kok tidak sinkron, alur informasi yang tidak 
seimbang. Jadi, ini sebetulnya sekarang masuk dalam konteks digital society 
atau di dalam peradaban digital ini disebut asimetrik information sehingga 
meskipun tadi kata mas savic sudah terpetakan, ada persoalan di penyampai 
pesannya, , ada kanal yang kuantitasnya memang kalah, sehingga jumlah hitnya 
tadi semakin berkurang, tetapi kita juga perlu kembali pak.  
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Artinya, ketika orang itu memproduksi suatu konten, dan konten itu menjadi 
sesuatu hal yang sangat menarik. Ada satu spesies baru sudah lahir, yang punya 
satu preferensi, punya satu pola, dan tadi sudah dipertajam dengan sosial 
media analisis. Dan kelihatan betul tadi yang disebut pak marbawi, sebetulnya 
ini bukan stratifik random sampling, melainkan sudah sensus. Karena semua 
orang masuk, semua orang kejaring di situ. Jadi, kayak satu upaya menarik 
seluruh, bukan lagi sekadar beberapa sampel yang mewakili dari populasi 
tertentu, tidak, tapi ini ditarik semua.  
 
Itu ada spesies baru yang lahir dan tidak lagi peduli terhadap beberapa 
informasi yang barangkali dapat memberikan keberimbangan informasi. 
Artinya, preferensi memang lahir sangat subjektif, dan ini kemudian massal, 
menjadi satu komunitas, di mana ini menular. Bahkan, kalau tadi mas savic 
menyebutnya Trojan, saya lebih melihatnya sebagai malware. Karena malware 
itu bisa merusak hardware. Jadi, malwarenya dalam hal ini brandware, sudah 
muncul, mutasi dan evolusi daripada netizen, daripada masyarakat yang ada di 
dunia digital ini berubah.  
 
Iya tadi mas savic sudah bilang, ketika orang menjadi ketergantungan, maka 
saya melihat ada satu adiksi, ini ada satu peristiwa kecanduan terhadap konten 
dan informasi yang bisa memenuhi kebutuhannya, menjadi sangat disukai. 
Sebagai contoh pak, tadi mas savic menyebut beberapa ulama yang 
konvensional yang tadi banyak bicara di daerah plural, dan kemudian, ini 
pendekatannya bersifat metafisik, budaya, seperti gus muwafiq, saya senang 
banget. Tetapi bagi orang yang tidak punya kepentingan di sana, masyarakat 
perkotaan yang mau tahu tata cara tadi fiqih dan hal-hal lain. Tidak sama sekali 
ditengok. Konteksnya berbeda. 
 
Maka saya ingin melihat dalam budaya populer ini, tadi sudah disebutkan pak 
marbawi, orang akan masuk tidak lagi sekedar satu dimensi yaitu audio atau 
teks, sekarang orang sudah berbicara di tingkat audio visual atau video. Salah 
satu contoh, kalau kita lihat di youtube sekarang, orang yang punya 2,7 juta 
subscriber itu namanya just know limit. Yang punya 2,7 juta subscriber itu si 
pocong, dll. Saya pikir mas savic berat sekali mau mengejar 2,7 juta subscriber. 
Mereka ngomongnya apa. 
 
Kemudian dikejar oleh generasi putranya pak hajriyanto tadi, kenapa kok tadi 
lebih yang di youtube pak ya dibanding ceramah yang ada di masjid di sebelah 
rumahnya. Kenapa menjadi menarik? Karena seperti just know limit itu, yang 
dibahas, mohon maaf ini juga dimainkan oleh mas savic yaitu mobile legend. 
Kenapa itu jadi lebih menarik? Karena itu menawarkan pengalaman virtual 
yang mampu membuat kita melakukan suatu proses quantum teleportation 
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pindah ke sebuah dimensi di mana tidak ada masalah. Dan dia menjadi master 
di sana. Sementara di dunia nyata, barangkali dia looser, dia pecundang.  
 
Nah, ini kalau saya mengatakan di dalam konteks adiksi, apa yang ditawarkan di 
media sosial, apa yang ditawarkan di media baru, apa yang ditawarkan oleh 
tadi public influenser tadi itu, itu merangsang kalau di dalam ilmu otaknya 
merangsang suatu zat kimia yang namanya endorvin. Apa itu? Endomes 
morvin. Sebetulnya bangsa kita ini sedang butuh yang namanya zat yang bisa 
berikan kebahagiaan semu, sehingga wajar kalau tidak mau melihat realitas 
yang ada di portal-portal yang menyajikan fakta. Barangkali situs antara siapa 
yang baca sekarang. Berita yang diproduksi antara itu akan kalah dengan citizen 
journalism yang sifatnya bombastis. Dan karena itu bisa meningkatkan 
adrenalin. Itu bisa meningkatkan endorvin.  
 
Maka, yang diberikan oleh teman-teman yang jadi influenser di youtube itu 
adalah gaya hidup yang menjadi idaman. Mas arif Muhammad ini dapat 
diendors untuk naik bisnis kelas London. Siapa yang tidak mau pak.  
 
Pak marbawi bicara wasatiyah islam. Head to head. Kalah. Lalu tadi bicara 
mobile legend, di mana di situ yang namanya entitas kita kemudian sudah 
menjadi second life, second board, di dunia di mana kita kemudian mempunyai 
kebebasan melampaui potensi yang melekat sebagai entitas fisik. Artinya, kita 
sudah berbicara di dunia imajinasi. 
 
Nah, kita lihat juga tadi beberapa ustad yang disebut yang mampu mengelola 
sosial media dengan sangat baik. Ada beberapa yang membuat video viral yang 
pendek di instagram, dengan lagu yang sangat populer, dengan pesan yang 
menyentuh, langsung tidak hanya sekedar di sistem, tapi juga kena di emosi. 
Ada gerakkan sif ya mas savis. Dan itu bisa menggerakan banyak orang. Karena 
apa? Karena pesannya sangat sederhana kemudian masuk ke bawah sadar 
diiringi music yang di sini sebetulnya disebut part of multiple intelligence yang 
sering dibawa oleh wakdad. Barangkali saya lebih melihat ini multiple sensorik 
patway saja, masuk ke lewat berbagai itu. Dan sebetulnya tidak lepas dari 
budaya populer. Ketika kita sudah menjadi bagian yang kemudian trending, itu 
mas hariqo bisa bahas, dan kita bisa menjadi keren. Ini apa. Kita tadi krisis 
identitas. 
 
Bahkan tadi fungsi atau peran beragama di mana harus menjadi rahmatan lil 
alamin yang ditunjukkan dengan khoirunnas anfauhum linnas, bagaimana 
kontribusi kita di masyarakat, suka gak peduli, yang penting selamat sendiri 
kalau tadi melihat ada spesies baru itu kan, dia tidak peduli dengan realitas. 
Ada persoalan sosial bukan urusan gua. Ada yang namanya kemudian 
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kesenjangan dan ketimpangan di sekitar bukan urusan kita. Sementara 
kelompok lain, mungkin juga yang digagas oleh konsep moderasi ini, begitu 
heboh dengan yang namanya semangat berbagi.  
 
Seperti misalnya, kita ingin memberi sesuatu. Nah ini barangkali yang dimaksud 
mas hariqo. Kenapa kita tidak melakukan yang bersifat krot, nah harus cantik, 
kalau seksi harus menarik tidak kalah sama dengan, ini kalau katanya dewanya 
youtube itu besno limit, anak biasanya loh pak. Dia anak biasa, dengan gaya 
bicara bukan orator handal seperti mas marbawi, meledak-ledak gitu. Atau 
seperti mas savic. Tetapi dengan kesederhanaan, atau barangkali dengan, mas 
hariqo tahu persis ada seorang anak dokter yang namanya Aukarin, itu satu 
santun, justru orang melihat ini satu katarsis, di mana orang boleh ngomong 
apa saja, dan kemudian menjadi representasi saya.  
 
Saya tidak boleh ngomong nih, ternyata ada teman yang  bisa ngomong asyik 
seperti itu, kita kemudian mereplikasi bahwa seolah-olah itu adalah imitasi kita 
yang kemudian dapat dikatakan sebagai homonculis, bentuk kecil kita yang bisa 
keluar di dalam bentuk yang lebih  besar.  
 
Nah ini sebetulnya nanti teman-teman yang dari aktivias sosial, dari otoritas 
lembaga birokrasi, dari lembaga keagamaan formal itu harus mulai berfikir lagi 
tentang sebetulnya apa yang menjadi motif manusia untuk mau menerima 
informasi dan bagaimana sebetulnya peta tujuan dari seseorang ketika belajar 
dan mengaksepsi dari data yang ada di berbagai luar kita. Kalau sekarang mesin 
saja sudah bisa analisis, bahkan yang namanya preferensi sifat yang melekat 
sekarang sudah digali. Itu bahkan prediktif. Tidak hanya sekedar merefleksikan 
apa yang sudah terjadi, tetapi rospektif ke depan itu bisa dikenali. Nah ini 
sebetulnya kalau kita mengenali pola-pola seperti ini, kita juga bisa menyiapkan 
strategi-strategi yang tepat. 
 
Tadi mas savic sudah melatih di sana-sini, pak marbawi juga sudah terus, pak 
hajriyanto tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata kekhawatiran ada values 
dari satu lembaga seperti muhammadiyah yang luntur dengan sendirinya, 
meskipun sekolahnya di muhammadiyah, berarti ini kan ada sesuatu yang 
kemudian berubah. Sementara ikon-ikon tadi yang baru muncul, satu dua kata 
dari mereka, trending topic. Langsung. Sehingga kemudian oleh orang di situ 
diendors begitu banyak produk karena mudah sekali, mereka pake sedikit 
begitu, semua orang beli. Dan itu punya nilai ekonomi yang luar biasa.  
 
Nah, ini yang saya kira kita perlu reinventing kembali gerakan kita, sehingga 
mungkin nanti ada upaya-upaya konstruktif yang lebih pendekatan multi 
disiplin untuk mengenal manusia sebagai komunikan dan komunikator, 
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sehingga nanti kelihatan bahwa mau ngepok, ngepok seperti apa. Mau 
menyentuh yang namanya budaya populer sejauh mana. Jangan sampai nanti 
valuesnya menjadi luntur karena kita terlalu ngepok. Jadi malah akhir, tidak ada 
pesannya, karena kita Cuma mengejar jumlah subscriber. 
 
Nah itu yang mungkin nanti ada perlu pendekatan tadi mungkin perlu next 
even sehingga kita berbicara lebih detail. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi fgd 
ya lebih tepat.  
 
SAVIC ALI, NARASUMBER: Ya saya kira, tadi pak Masduki sama mas Medi 
hampir mirip, kira-kira. Mengapa tidak ada sinergi? dan kedua bagaimana 
mengangkat ini di sosial media terutama online ya?. Saya kira kita memang ada 
dua problem. Pertama, kalau kampanye online, satu message, yang kedua 
messangger sebenernya sesimple itu, yang ketiga kita baru menghitung kanal, 
messagenya kuat atau tidak, terus messagenya banyak atau tidak.  
 
Nah, secara konten, message kita memang kalah banyak, jumlah artikel tentang 
islam moderat itu berdasarkan survey Mbak Yayat Hasbiyah NU Online yang 
paling tinggi, tapi dia hanya menghitung konten. Tetapi artikel yang secara 
langsung membahas soal wasatiyah, soal toleransi, ada berapa?. Kita tidak bisa 
menghitung, nah itu. Di luar NU Online sedikit sekali, dibanding misal website-
website yang lain. Jumlah message kita kalah banyak, artikel kita jumlahnya 
kalah banyak dibanding yang satu yang misal ultra konservatif eksklusif, tidak 
selalu intoleran, tapi eksklusif, sama yang intoleran, itu message, jumlah 
messanger juga kita kalah banyak. Sekarang kalau kita cek saja di youtube, 
ustad NU-Muhammdiyah yang ada di youtube, sama ustad-ustad yang ultra-
konservatif dan yang galak-galak, itu jumlahnya aja sudah kalah jauh.  
 
NU itu, muballigh NU yang cukup popular di youtube itu tidak banyak, 
diantaranya Anwar Zahid dan Gus Muwafik. Itupun dia tema-temanya tidak 
mengena untuk muslim kota, yang disasar oleh kelompok-kelompok. Padahal 
tema-temanya itu, Anwar Zahid ya masih guyon lucu, tapi kan orientasinya 
dakwah NU itu seperti memperbaiki apa, akhlak sosial, dan akhlak kedekatan 
sama Tuhan, tidak ada urusan fiqh, halal haram panduan gitu, tidak ada. Da’i-
da’i NU tuh tidak pernah ngomong itu. Karena itu pelajaran santri-santri di 
pesantren, yang belajar fiqh, berdasarkan kitab. Nah, ustad-ustad ultra 
konservatif ini, dia ngacunya langsung urusan yang memang dianggap relevan 
masalahnya orang kota.  
 
Anwar Zahid dan Gus Muwafik tidak bisa tanggep karena dia ngajinya juga 
bukan di kota, jamaahnya. Di luar dua ini, mau Gus Mus, yang lain sedikit sekali 
kontennya. Konten aktornya sedikit, yang ustad Muhammadiyah tidak banyak. 
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Saya berharap, misal seperti ustad Adi Hidayat, itu kan backgroundnya 
Muhammadiyah ya pak, sebenarnya perspektif Adi Hidayat cukup bagus, tetapi 
kan ya mungkin dia satu di antara yang, cuma satu, yang lain-lain tidak seperti 
ustad Adi Hidayat, yang lain-lain ustad-ustad konservatif, anti tradisi, karena 
dianggap bid’ah kemudian ya tekstual, skriptrualrism, yang gitu-gitu. Kita, ini 
problem di sisi messenger.  
 
Message dan messanger kita kalah. Penjelasannya sederhana, mengapa kalah. 
Di darat mungkin banyak, di darat ada di kota-kota sudah mulai ini ya. Tadi pak 
Hajriyanto jelasin ya bagimana di kota-kota sebenarnya Muhammadiyah 
sejarah kesejarahan kan lebih kuat, tetapi ada fenomena tadi, keterikatan itu 
mengendor. Sementara ini sejak reformasi, kelompok-kelompok baru ini 
militant, karena ini dia sedang membangun, namanya merasa sedang 
membangun basis kesadarannya membangun basis itu besar.  
 
NU-Muhammadiyah ini sudah tidak ada kesadaran membangun basis, sudah 
merasa gede, sebagian pengurusnya mungkin sudah seperti mau panen saja, 
ibaratnya kan gitu, tidak perlu membangun basis, yang muda-muda mungkin di 
NU masih lumayan yang muda-mdua. Orang seperti saya juga di NU bukan 
tanpa dinamika, kadang-kadang dikomplain kiai-kiai. Kalau di NU saya memilih 
dikomplain daripada tidak melakukan, nanti dijelaskan saja di belakang hari, 
enaknya kan di NU itu. Ya sudahlah selonong boy dulu lah, yang penting kita 
tetap ibaratnya kalau saya teman-teman di NU, pijakan kita AD-ART, Qanun 
Asasi yang jelas, tawasut, tawazun gitu, tasamuh itu, adil itu prinsip organisasi 
secara sosial.  
 
Pokoknya kalo kita berpijak sama itu, anteng saja. Saya memilih berani 
dipanggil, mau dievaluasi, diadili, atau dipecat, daripada itu, pokoknya 
pijakannya itu. Jadi, bukan tanpa dinamika juga, belum urusan tarik-tarikan 
politik gitu kan, semua sekarang kan banyak pengurus NU, banyak pengurus 
Muhammadiyah yang juga ada di partai dan itu pasti dinamika, tetapi NU itu 
kan longgar, tidak begitu apa, ya longgar lah. Kalau kita salah-salah sedikit itu 
masih oke kalau orang juga bisa melihat bahwa yang kita lakukan juga sudah 
banyak, dalam konteks NU.  
 
Ketiga, kanal. Kanal ini kita, kita tidak canggih menggunakan youtube, kita tidak 
canggih menggunakan website, gitu kan. Saya kira Muhammadiyah itu website 
baru dikelola benar, agak belakangan. NU itu bikin websitenya 2003, sudah 
dikelola lumayan benar, tapi tidak ada yang baca, karena orang NU-nya tidak 
punya akses internet sampe tahun 2010. Jadi, tidak ada orang NU yang baca, 
yang baca itu ya HTI-HTI. Isinya juga “ngenyek-ngenyek”. Saya inget banget dari 
2003 sampe 2009 kolom komentar di NU online itu isinya “ngenyek” semua. 
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Jadi, kalau sekarang banyak “twit war” di sosmed, saya udah biasa, tidak 
baperan ibaratnya, karena sudah dari dulu, nyampe dulu ada kiai yang 
komplain, itu NU Online kok memuat menghina kiai apa. Itu bukan NU Online 
yang muat ikai, itu komentar pembaca. Akhirnya kita moderasi komentar, yang 
terlalu kasar tidak kita muat, tapi komentar yang masih “ngenyek-ngenyek” kita 
muat juga biar NU-nya juga ada semangat gitu. Kalau adem ayem tidak 
bergerak gitu kan, biar tahu gitu. Kadang-kadang ada “enemy” itu kan juga 
membangkitkan orang.  
 
Kelompok ini kan mendefinisikan kita enemy atau penghambatlah paling tidak, 
sehingga mereka sedang militant. Pasca reformasi, organisasi banyak, partai 
banyak, yayasan banyak, jamaah-jamaah pengajian banyak, dan banyak sekali. 
Laporan tempo terakhir itu kan misal, namanya ya baik ustad Abdul Somad, 
ustad Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Hanan Attaki, itu kanal youtubenya 
dikelola oleh tim yang benar. Itu contoh aja yang lain-lain, Safiq Basalamah gitu 
kan, ustad Abu Tuasikal, ada banyak sekali, kami punya data lengkap, ustad-
ustad yang punya kanal di youtube, seluruhnya sudah kita track semua dan kita 
analisis kontennya walaupun tidak semua, karena Khalid Basalamah saja punya 
1000 video lebih di youtube. Kita nonton video 1000 mumet kita. Paling tidak 
kita random nganalisis. Ini kategorinya merah atau ini, nah kanal youtube aja 
udah dominan, NU-Muhammadiyah kecil, NU muhammadiyah kecil, 
muhammadiyah yang saya lihat ustad adi hidayat, tapi kayaknya beliau juga 
bukan pengurus muhammadiyah.  
 
Menurut saya penting juga Muhammadiyah mengkonsolidasikan ini. Ya kalau 
NU ya apa, Anwar Zahid, Gus Muwafiq, Gus Mus ada beberapa ustad-ustad 
kayak Gus Yusuf, ada banyak, mulai bikin tapi jumlahnya masih bikin, jadi kanal-
kanal kiyai NU di Youtube itu kontennya masih dikit-dikit, jauh dibanding. 
Kemudian website, website ini krusial di luar social media, social media itu 
messagenya lewat seminggu gak bsa dicek, kita gak bisa baca tulisan di 
facebook udah lewat seminggu, sulit, nyari serial tweet di twitter lewat 
seminggu sulit, dan mereka gak di indeks google sementara ada jutaan 
pencarian di google tiap hari terkait tema keislaman, dia akan lari ke website-
website keislaman, website dianggap menurut… website itu besar, karena dia 
long till, efeknya bertahun-tahun, kayak gitu, yang baca banyak sekali, nah ini 
peta website 20 website keislaman tertinggi, itu yang ijo, ijo ini, atau nomor 4 
itu NU Online, sekarang NU Online naik nomor 2, yang tinggi bukan lagi kuning, 
tapi abu-abu.  
 
Abu-abu ini ultra-konservatif lah, pokoknya soal perempuan, soal tradisi itu, 
tapi gak intoleran atau gak kebencian, nah yang kuning ini yg politik-politik 
provokatif, yang merah ini memang pro jihadist, nah yang ijo, yang ijo itu 
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sebenernya kategori ada dua, pro perdamaian, ada yang aktif dan pasif, di gak 
begitu kampanye, tapi kalo urusan kekerasan dia menolak, jadi tetap 
mengkamanyekan perdamaian tapi dia tidak begitu aktif, dominan ini yang 
ultra konservatif, adi dia agak gak peduli dengan urusan toleransi, masa depan 
Indonesia, yang penting orang itu religius, rajin sholat, bla.. bla.. bla.. tapi dia 
problem-problem sosial politik dia gak garap, artinya  banyak orang yang 
menjadi lebih religious  tapi pandangannya gak berkembang, urusan soal sosial 
dan di Indonesia yang beragam, itu problem. Diperbanyak lagi ke urutan 20 
sampai 40 gambarannya mungkin yang ijo, kalo di slide mungkin bisa terusin, 
itu yang ijo makin banyak tapi, ke belakang yang ijo makin banyak tapi 
pembacanya dikit-dikit. 
 
Jadi artinya sebenernya memang, di kanal aja kita kalah, message, messanger, 
sama kanal yang dipakai, ini web ya, youtube kalah, website masih kalah, tapi 
website ada trend kenaikan, tapi saya kita tahun ini belum bisa dikalahkan, saya 
bikin di luar NU Online, bikin islami.co untuk bisa masuk 10 besar website 
keislaman, kami masih struggling, berjuang keras dengan tim kecil, karena 
ibaratnya moto GP, kita di belakang, yang depan lari terus, kenceng juga, kita 
ngejarnya di belakang kalo gak lebih kenceng kita nggak ke kejar, yang di depan 
itu di indeks google banyak sekali udah, orang nyari di google apa, lari ke situ, 
lari ke situ, akhirnya ya orang pada dasarnya gak pengen jadi radikal, dia 
pengen jadi religius, tapi begitu dia nyari di google ketemu web ini, dua, tiga 
kali dia ketemu web itu terus, nanti dia baca artikel lain, artikel lain, dia 
terinveksi Trojan kebencian, ya jadi itu problemnya. 
 
Dia pada dasarnya gak niat menginstall Trojan di kepalanya, tapi dia butuh 
aplikasi itu, pengetahuan itu, tapi dia nggak punya pengetahuan, apakah 
website ini aman atau tidak, mengandung virus Trojan atau nggak, dia kunjungi, 
dia kena Trojan, nah ini problemnya, jadi itu kanal, jadi ini saya kira, yang 
memang ini soal pengetahuan juga, NU-Muhammadiyan ya di darat, tapi 
penguasaan ini, gab media dan bertahun-tahun sebenernya kan muslim 
mayoritas gak punya penguasaan media, media umum jadi industri, TV, RCTI, 
SCTV, Indosiar, Trans TV, kalo NU-Muhammadiyah bisa bekerja sama sama 
yang punya kekuasaan atas media, baru bisa, media bisa di nego, social media 
gak bisa, ini bear-benar pertarungan berdasarkan algoritma, berdasarkan 
strategi konten, berdasarkan volume, jumlah, dan seterusnya, nah ini krusial, 
kalo kolaborasi saya kira memang penting dilakukan. 
 
Dan saya dan teman-teman, di NU 0nline di Islami.co itu memulai, saya di 
islami.co bikin video itu kerjasama sama beberapa lembaga lain yang memang 
dia punya program yang sama, nanti kerjasama sama kami, jadi kami bisa 
menekan cost, karena kami punya peralatan, punya video editor, jadi gak perlu 
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nyewa tapi ibaratnya lembaga ini mungkin ngonorin narasumber ibaratnya kan 
yang mikir, yang ngerancang tema, gitu-gitu ini mulai kami kerjakan, itu  satu, 
yang kedua juga bentuk kolaborasi sindikasi, kami di NU Online maupun di 
islami.co itu membolehkan konten kami diambil web lain, jadi kalo ada orang 
bikin portal, mengambil konten dari Nu Online atau islami.co itu boleh. 
 
Kami ngga menggunakan prinsip media yang copyright gitu ya, nggak, tapi 
harus mencantumkan backlink ibaratnya kalo creative common, jadi kayak 
dream.co.id, beritagar, itu banyak ngambil artikel kisah-kisah keislaman yang 
message-nya baik diluar mereka, tapi ditulisi, ini pertama kali diterbitkan oleh 
islami.co, jadi kalo diklik, islami.co masih dapat kunjungan. Jadi pembaca 
beritagar, pembaca dream jadi kenal NU Online, itu udah kami mulai dan kami 
pengen memperluas ini dengan media-media mainstream, jadi karena sekarang 
kan pembaca media mainstream kan juga apa banyak yang pengen baca tulisan 
keislaman, di ini slide saya berikut itu, ada gambar yang menarik, nah ini, ini 
gambaran yang krusial untuk menghitung masa depan generasi kita, ini tracking 
dari media-media keislaman, baik yang ultra-konservatif atau yang galak atau 
yang radikal atau yang moderat. Jadi tu variabel pijakannya tuh di situ. Dan 
kami menemukan fakta yang menarik, rata-rata atau sebagian besar pembaca 
media keislaman ya portal-portal islam dia tidak membaca portal mainstream, 
di sana, itu namanya, portal mainstream kita yang tertinggi itu tribunnews.com 
karena kanal lokalnya banyak, yang kedua detik.com, kemudian liputan6@com, 
kemudian kompas, ini empat portal mainstream kita. 
 
Yang dikunjungi oleh jutaan orang ya tiap hari tapi pembaca portal keislaman, 
nggak baca tribunews.com, gak baca detik.com, gak baca liputan 6, gak baca 
kompas, di data kami gak ada itu, gak nongol, ada yang baca tapi kecil sekali, 
justru CNN masih dibaca, Tempo masih  dibaca, Jawapos masih dibaca di 
gambar yang sebelah sana itu kelihatan, kami tracking, nah ini berarti 
membentuk cluster sendiri, jadi orang-orang yang religius, yang biasa membaca 
portal keislaman, dia gak baca kompas, detik, liputan 6 dan tribun yang 
notabenenya 4 portal terbesar di Indonesia, ini cluster tersendiri, artinya 
mungkin memang satu; tidak sesuai kebutuhan mereka, yang kedua atau nggak 
percaya, pak. Ya kan? 2 hal, kita sering mengkampanyekan orang dulu, metro tv 
punya ininya, kan gak dipercaya kan, didelegitimasi. 
 
Ah kompas punyanya katholik, gak dibaca, belum ada researchnya, jadi saya 
gak bisa menjawab kenapanya, tetapi dari data ini menarik bahwa mereka tidak 
membaca 4 portal terbesar jadi kalo mau ngomong apa nih kita, atau mau 
ustad, kemenag apa kalau di detik, di kompas, di liputan 6 atau di tribun, gak 
menjangkau segmen yang potensial intoleran radikal ini, jadi kalau kita mau 
kampanye harus kesini memang.  
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Tapi kalau tivi masih, tv masih, karena TV gak punya opsi, opsinya ya cuma itu2 
aja. Nah ini tantangan kita, jadi memang krusial saya kira, sinergi antara seluruh 
elemen, antara civil society antara dengan pemerintah dan seterusnya, ini 
banyak ruang-ruang yang saya kira memang belum bisa digarap, belum bisa 
digarap, tp juga ada problem memang, ada hal-hal kadang apalagi kalo terkait 
pemerintah, agak gak mudah juga bekerja sebagai civil society dengan 
pemerintah, kalau kegiatan seperti ini mungkin lebih mudah atau seminar lebih 
mudah.  
 
Saya misal NU Online pernah kerjasama sama BNPT, sekali, tetapi workshop, 
saya bilang, kami tu gak butuh workshop pak, saya itu ngelatih pelatihan yang 
di pesantren itu, dihitung itu, setahun aja 20 kalil lebih saya, sejak tahun berapa 
itu, jadi kami gak butuh workshop karena jaringan kami sudah bisa nulis, 
judulnya adalah, bagaimana memproduksi konten, artikel, karena message, 
karena konten itu kita pasti kalah, bagaimana memproduksi video. 
 
Kami udah melatih, saya ngelatih video maker aja udah 200-an lebih, jaringan 
video maker pesantren di kami, kami punya grup nama jaringan kontributor, 
kontibutor aja udah 400 tetapi membuat mereka rutin menulis itu susah kalo 
gak ada insentif, sekarang NU Online sama islami.co yang kami lakukan, kami 
menghonori semua artikel, walapun cuma Rp50.000 satu artikel, paling tidak ya 
itu istilahnya, buat honor ngopi, ya kalo anaknya itu S2 kami honori lebih 
sedikit, kadang 75 kadang 100 bisa buat beli buku.  
 
Karena kami pengen mereka juga berkembang secara intelektual, jadi itu yang 
kami lakukan, sejak kami menghonori, itu jumlah kiriman kontributor jauh lebih 
banyak, penulis tuh lebih konsisten nulis kalo ada honornya, artinya ini juga 
tantangan, tp kan kemampuan NU Online terbatas sekali, jadi walaupun 
kiriman tiap hari misal 20, yang kami muat cuma 8. Karena kalau 20 kita gak 
bisa honori, istilahnya gitu. Nah skema kayak gini itu susah, (saya bilang) saya 
gak butuh workshop, saya gak butuh ini, BNPT bisa gak? Ngehonori penulis, 
udah lah, pokoknya kalo ada konten, ada artikel ada video, biaya produksinya 
diganti, simple, karena kita kalah di jumlah message dan jumlah konten, tapi 
hal-hal kayak gini gak mudah dieksekusi, gak mudah dieksekusi. 
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Baik, makasih mas savic, menarik 
sekali ulasan dari mas savic. Saya juga memperhatikan, untuk website memang 
Muhammadiyah tidak seaktif NU. Soal distribusi konten di medsos ini sudah 
lama saya perhatikan, ini memang tergantung isi konten. Tidak ada jaminan 
Konten NU atau Muhammadiyah menyebar luas atau ditonton banyak orang, 
meskipun NU dan Muhammadiyah yang punya jaringan dari pusat, daerah, 
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kota, kabupaten bahkan hingga ke desa. Tepatnya buka  jaringan, justru ini 
malah perwakilan. Karena ini diskusi terkait kolaborasi di medsos memang pasti 
akan membicarakan soal konten. Masyarakat bebas memilih konten yang dia 
suka, meskipun yang dia suka belum tentu baik. Selanjutnya silahkan Pak 
Hajriyanto menanggapi soal konten seperti apa yang baiknya diproduksi untuk 
mempromosikan wasatiyah Islam 
 
HAJRIYANTO Y TOHARI, NARASUMBER: Ya yang pertama anak saya itu begini, 
karena kalau saya ini kan sebenarnya udah out of, 58. Suatu ketika saya 
berdiskusi dengan dia, sambil menunjukkan beberapa perdebatan diskusi di 
media sosial, itu komentarnya menarik sekali, ah cuma memproduksi kata-
kata, jadi yang ngomong toleran, yang ngomong moderat, ngomong pluralis, 
dan sebagainya itu Cuma memproduksi kata-kata, dari sini kita berfikir kenapa 
kita gak memproduksi amal-amal, amal-amal yang baru kemudian amal-amal 
itu kita katakan gitu lho.  
 
Suatu ketika saya ajak, suatu ketika saya ajak anak saya itu, kebetulan ada 
acara ke sorong, di sana Muhammadiyah itu mempunyai Universitas, namanya 
Universitas Muhammadiyah Sorong, itu mahasiswanya 8.800, 82 % 
mahasiswanya itu Kristen, 82, 41 % dosen dan karyawannya Kristen, ini 
Universitas Muhammadiyah Sorong, kata anak saya itu, ah ini keren, jadi mau 
ngajak pluralis, ngajak toleran, ngajak ngajak apa itu moderasi, dengan kata 
kata itu, ah itu cuma produksi kata-kata.  
 
Kira-kira saya bayangin seperti itu, nah ini yang kongkrit ini, ini keren, 
bayangkan, orang bagaimana orang akan menuntut kohesifitas antara para 
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sorong dengan Universitasnya, 
dalam konteks apa itu diberi pengertian yang sempit, bahwa orang ini akan 
merasa bahwa Muhammadiyah berjasa besar, orang ini lalu memperjuangkan 
apa yang di ini, kan nggak ini kan, artinya ini betul-betul kongkrit, bahwa 
sebuah lembaga pendidikan ya mencetak orang yang beriman, bertakwa, 
berakhlak mulia, sebagaimana Undang-undang Dasar, ya ndak peduli apapun 
agamanya, gak peduli ini, ini bukan kata-kata, kalau memproduksi kata-kata 
yang itu tadi seperti komentar anak saya itu. 
 
Jadi ini kan memproduksi, apa, menyebarkan amal, yang amal itu sudah bicara 
sendiri, tentang plurasime, tentang kemajemukan, tentang kebhinnekaan, 
tentang tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, dan mereka begini pas 
itu ada acara lagi kan, ada acara di mana grup paduan suara dari mahasiswa 
yang bemacam-macam itu menyanyikan lagu Indonesia raya, itu ritual 
protapnya muhammadiyah begitu kan, jadi yang pertama menyanyikan lagu 
Indonesia Raya, yang kedua baru lagu “Sang Surya” bayangkan mereka itu 
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agamanya kan banyak yang non-muslim mengatakan kan: “..Al Islam Agamaku, 
Muhammadiyah Gerakanku…” anak saya itu makin ternganga-nganga itu kan, 
seperti itu dan itu banyak saudara-saudara sekalian. J 
 
Jadi yang konten td mas Savic, Mas Tauhid, Mas Marbawi tadi, konten dari ini 
jangan konten-konten yang sifatnya itu apa Pak Masduki, kontennya bukan 
konten pemikiran gitu lho, apa debat dengan kata-kata, menuduh yang satu 
intoleran, yang satu permisif, yang satu anti-kemajemukan dan sebagainya, 
liberal dan sebagainya, ini cuma memproduksi kata-kata kan gitu di logika 
berfikiran saya, kurang untung saya tidak begitu ketika berkesempatan ke 
tempat yang lain karena Muhammadiyah misalnya punya Universitas 
Muhammadiyah Sorong, ada sekolah tinggi ilmu pendidikan dan keguruan 
(STKIP) di Kabupaten Sorong gak jauh dari situ, 2.800-an mahasiswanya itu 
angka mahasiswanya juga seperti itu, yang di kupang, belum yang SMA, SMA 
dan sebagainya.  
 
Nah ini saya rasa media kita itu juga kurang mengekspose seperti ini, kurang 
mengekspose seperti ini, jadi pak masduki mungkin bisa menyentil media 
massa, media massa konvesional kita, hal ini kan seperti harus banyak di…. 
Karena kalau kemudian perdebatan-perdebatan di media sosial itu perdebatan-
perdebatan saling menuduh, ya diantara kita kan suka saling nuduh, mana yang 
kurang progresif, mana yang kurang pluralis, mana yang kurang membela 
kemajemukan, kurang mendukung kebhinnekaan dan seterusnya. 
 
Yang akhirnya konotasinya justru negatif gitu lho, apalagi kalo kemudian ada 
tuntutan-tuntutan agar semua bicara tentang itu, artinya orang yang tidak mau 
bericara tentang itu, itu sudah dianggap tidak lagi moderat, tidak lagi toleran, 
tidak lagi mencintai NKRI, ya kalau orang-orangnya tua atau katakan gerakan-
gerakan tua, gerakan-gerakan tua, gerakan islam yang sudah tua konvensional, 
ya disuruh berprilaku membuat pernyataan-pernyataan kebulatan-kebulatan 
tekad dan sebagainya, ya sudah tidak waktunya ya kan memang kan, sudah 
tidak waktunya, dan karena itu yang lebih. 
 
Konten yang amal itu seperti itu, seperti Muhammadiyah punya, apa itu 
namanya, MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) banyak 
melakukan kera-kerja kemanusiaan atau kemudian juga PKO (Penolong 
Kesengsaraan Oemoem) singkatannya kesengsaraan oemoem itu kok diganti 
dengan Pembina Kesehatan Umat, umat kan seperti menyempit lagi. KH. 
Ahmad Dahlan kan dulu menyebutnya oemoem, penolong kesengsaraan 
oemoem, bahkan ketika pidato pertama meresmikan klinik gratis pada tahun 
1922,  itu KH. Ahmad Dahlan mengatakan, hajatnya PKO (Penolong 
Kesengsaraan Oemoem) itu adalah memberikan pertolongan kepada orang-
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orang yang sedang mengalami sengsara, tanpa melihat suku, bangsa dan 
agamanya, gitu-gitu, ya itu kan ini sekali, kenapa hal-hal semacam itu.  
 
Saya sampaikan kepada MPI, anda jangan terjebak pada perdebatan-
perdebatan itu, kata-kata itu lah, tapi anda yang angkat di media yang anda 
kelola ini angkatlah amal-amal nyata, jadi amal-amal nyata, ungkapan arab itu 
kan juga sudah mengatakan, artinya “Ajakan dalam bentuk perbuatan nyata 
(amal perbuatan) , itu lebih efektif lebih tajam dari pada ajakan dengan mulut.  
 
Kamu ngajak toleran-toleran itu auh lebih tajam kamu melakukan amal 
perbuatan yang mencerminkan toleransi itu sendiri tanpa harus memberi nama 
perbuatan itu perbuatan toleran, perbuatan ramah kepada kemajemukan dan 
sebagainya, itu yang saya rasa perlu mendapatkan perhatian kita, karena kalau 
di media sosial itu yang kita angkat dan kita sebarkan itu, kata-kata dalam 
pengertian hanya wacana-wacana saja, ya itu seperti kata anak saya tadi, ya 
pekerjaannya cuma memproduksi kata-kata, ini yang saya rasa penting, 
sehingga jaringan-jaringan, sebagai penutup, ya mestinya memang jaringan-
jaringan amal yang nyata untuk mendidik kita semuanya. 
 
MARBAWI, NARASUMBER: Ya generasi homo-digitalis, atau Yoval Noah Harari, 
homodous itu, kalo gak ekstrim gak eksis, dan kita perhatikan juga, kalo 
misalnya di pramuka gitu ya, kalo kita kegiatannya kurang petualang ekstrim itu 
kurang, tapi kalo terjunnya itu kira-kira merembet nyawa gitu, wah itu serem 
itu.  
 
Selfie, di puncak merapi, soal jatuh ke dalam itu gak dipikirin, tapi kalo dia 
berhasil kan luar biasa itu, atau ada kasus live bunuh diri, wah itu puncak 
homo-dous, homo-digitalis, jadi waktu kita ngurus Pramuka kita pikirkan juga 
soal-soal itu, jadi ektrimitas itu bukan semata-mata soal sikap perilaku 
keagamaan saja sebenarnya, itu karakteristik dari kalau menurut penelitian itu, 
salah satu karakteristik dari Generasi C. Connected Generation itu, salah 
satunya ya dia terkoneksi, dia bunglon, dia citizen journalist, dia ekstrim gitu, 
ekstrim dalam arti luas.  
 
Karena untuk merebut perhatian di era, di era seperti ini, ya kalo nggak “eye 
cathing” ya siapa yang mau nengok kan. Moderat-moderat itu nggak ditengok, 
ekstrim liberal ditengok, ekstrim radikal, ya ditengok, ekstrim moderat, padahal 
di dalam statistik itu kan moderat, modus, medium itu mengumpal di tengah 
kan, sebenernya itu yang paling keliatan, kalau dalam ilmu statistik itu yang 
gumpal di tengah itu yang paling keliatan, lah kok yang keliatan itu yang rendah 
yang di lembah di bawah, yang di puncak gunung malah gak keliatan, kebalik, 
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ini ada persoalan di dalam episimologi pikiran generasi digitalis ini, homo 
digitalis atau homo-dous.  
 
Nah saya kira gini, saya tetap, ya barangkali pak masduki dan teman-teman itu, 
promote Wasatiyah Islam ini pakai kerangka yang ada gitu, sehingga semua 
stakeholder itu bisa terlibat, saya sih menyarankan tetap aja pakai google 
message dengan kurlog-nya masing-masing tapi seperti Pak Hajriyanto bilang, 
sampaikan, kan dulu antara dunia maya dan dunia nyata itu memang jauh yah, 
sekarang itu mendekat dan ngiilang malah, ngilang, cross. 
 
Maksudnya kadang-kadang kita gak usah ada faktanya, asal videonya bagus, 
ada kata orang faktanya, udah kerja bagus-bagus, gak ada di medsos, gak kerja 
orang ini, itu hyper-realitas, itu dan sampai sekarang belum ada upaya yang 
sungguh-sungguh untuk ini agar gak cross, tp ya dempetan, apa ya, jalan 
beriringan, antara fakta sama maya itu, jadi hyper-realitas itu cross antara 
dunia maya dan dunia nyata, saya kira itu tantangannya, bagi generasi baru, di 
Indonesia itu sebenernya pusat-pusat generasi millennial yang aktifis medsos 
ini, bisa diidentifikasi kok, Jakarta, bandung, jogja, yang besar-besar itu, terus 
Surabaya, Bali, Makassar, nah perilaku pemerintahan ini mohon maaf gitu, 
mendatangkan generasi ini ke tempat tertentu, ya salah donk, yang harusnya 
itu kita yang mendatangi, di mana mereka ngumpulnya, datangi. 
 
Ni kaya mas hariqo lakukan di Pramuka, ada jargon Setiap Pramuka adalah 
kantor Berita, akunnya maksudnya, seperti yang tadi dikatakan, yang dia 
pemilik kantor berita, ya dia pemrednya, ya dia redakturnya, ya dia editornya, 
ya bener-bener deh, gak butuh orang lagi lho, sehingga akun itu menjadi kanal 
yang harusnya itulah menjadi sasaran edukasi kita.  
 
Akun-akun yang terkenal, dari generasi millennial kita, itu harus diemongi, 
harus ditemanin, dibantu kontennya dan didatangi. Jangan diundang, 
dikumpulkan, pulang-pulang dihonori, nggak nggak dapet, misalnya di Bandung 
di mana sih itu anunya mungkin mas tauhid bisa cerita di Bandung di taman apa 
mereka biasanya nge-post nya atau di selasar gedung apa atau selasar masjid 
apa, datangi. Nanti dari sana kita bisa, apa namanya, di datangi oleh mereka, 
kita fasilitasi, kontennya, kasih wifi-nya, lalu sama-sama kita produksi, ya kan, 
kita sebagai fasilitator.  
 
Nah banyaknya program pemerintah itu ya mendatangkan anak-anak ini, gak 
masuk tuh, gak bisa, kita harus mendatangi, mendatangi kerjanya kita itu cuma 
memfasilitasi, fasilitasi wifinya, fasilitasi segala macam, pokoknya biar aja 
mereka berkreasi, kita produksi, kita sebagai fasilitator, kita paling kasih guide 
umum aja.  
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Bahwa ini lho 7 wasatiyah Islam, nah silakan anda terjemahkan kontennya 
seperti apa, gimana sikap seorang cinta tanah air, gini. Contohnya ada gak di 
tempat anda, ada tetangganya di mana? Islam (Gak)? Bagaimana perilakunya, 
kalo ada tahlilan, kalo ada misalnya pengajian bagaimana sikap no-muslim 
bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh-contoh lingkungan 
keseharian itu yang musti diproduksi sama mereka, dan anak-anak sekarang 
memang, dia butuh eksistensi, jadi ya terpaksa, dia dulu aja kita utamakan.  
 
Misalnya siapa. Namanya mustofa, dia punya geng, misalnya per grup nya 12 
orang, kerjaannya bersih sampah. Ya dia aja kita gedein, terus aja kita gedein, 
dia lagi punya inisiatif apa, dia aja terus menerus, jangan kita, kita masuknya 
harus seperti merebus katak itu, kalau merebus katak pancinya langsung air 
panas, kan loncat kataknya, tapi kalau kita pelan-pelan, ya kan, anget anget, 
nah gitu, generasi digital musti kayak ngerebus katak, jadi ikuti aja dulu 
kesenangannya, selama gak destruktif, terus aja, gpp.  
 
Saya kita itu, itu yang harus dilakukan semua komponen, karena generasi ini ini 
tidak butuh otoritas hirarkal, gak butuh dia, dia gak butuh guru, dia gak butuh 
orangtua, dia gak butuh pemerintah, tidak perlu. Kita tahu sedikit hal, dia sudah 
tahu banyak hal. Mereka ini seperti masyarakat komunis baru gitu yang tidak 
ada otoritas apa-apa yang bisa mendendram mereka. Karena mereka bilang, ah 
saya lebih tahu dari bapak ini, saya lebih tahu dari bapak saya, ibu saya. 
Mungkin dalam hati dia bilang, ah ini sebenarnya tidak tahu apa-apa orangtua 
saya, Cuma gak ngomong saja. Barangkali. 
 
Perilaku ini mesti kita pahami sama-sama, karena platform kita ini TV hitam 
putih. TV itu kan kotak, buang jeleknya bagian atas, buang jelek bagian kiri 
kanan, dan bawah, jadilah kotak itu, sisanya, sudah bagus itu. Sudah tidak bisa 
lagi sekarang. Eranya medsos. Jadi, tidak ada kotaknya. Yang jelek-jelek juga 
ikut, yang jelek-jelek juga masuk. Saya kira pendekatan itu penting untuk kita 
lakukan. Dikenali aja, di mana tempat kumpul-kumpul anak-anak itu. Dan 
difasilitas hobinya. Dan memang hobinya itu yang ekstrem-ekstrem. Kalau gak 
gitu, gak ngeksis.  
 
Saya kira style mereka yang sudah sedemikian rupa, itulah yang kita penuhi, 
kita ikuti dulu. Tapi memang mesti “dibina”, dikasih guiden yang pokok-pokok 
aja, tidak bisa lagi kita drive total, harus ini ya harus itu ya, ya nolak. Kita yang 
harus ikut. Dan itulah yang dicoba misalnya saya dan teman-teman di Pramuka 
mencoba masuk ke sana. Dan melalui aksi-aksi kerelawanan. Eksis. Bersih 
pantai baju pramuka, eksis. Sebutkan saja. Gudep ini, namanya itu. Pokoknya 
eksistensinya kita suapi saja pak. 
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Nah, ke depan harus banyak treatment atau pendekatan-pendekatan yang 
masuk ke alam pikiran homo digitalis ini. Ya memang beda dengan kita yang 
masih homo sapien. Homo sapien artinya kan masih agak wajar dan bijaksana. 
Kalau homo dous peduli, dous iya kan. Dous, saya yang menentukan segala-
galanya. Ya masuk akal. Untuk tahu ini tidak perlu nanya orang. Sendiri semua. 
Gak greget.  
 
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya tetap saja frammingnya wasatiyah 
islam, pake yang formal. Kita fasilitasi masuk ke generasi digital. Ajak 
komponen-komponen kalangan pesantren, dsb, untuk kerja sama-sama. 
Negara itu fasilitasi saja. Jadi, kasih fasilitasi untuk anak-anak berekspresi dan 
berkreatifitas. Tidak usah terlalu banyak, kita sendiri yang proyekin, kita sendiri 
yang nganggarin, kita sendiri yang kerja. Seberapa berat, seberapa kuat sih kita 
mau ngerjain itu semua. Sedangkan dinamika di mereka itu tinggi sekali, 
merebut perhatian. Ini era merebut perhatian. Dan era merebut perhatian ini 
sudah anarkis sebenarnya. Tinggal bagaimana kita guidens wasatiyah islam ini 
agar NKRI, agar dunia ini berjalan dalam garis assalam, assilmi. 
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Satu lagi pertanyaannya pak 
marbawi. Bagaimana orang tetap komit dengan agamanya, tapi dia toleran?, ini 
gimana caranya itu. Karena kita tentu saja tidak bisa menghalangi orang belajar 
dari yang dibilang mas savic tadi. Karena konten yang tersedia kan begitu-
begitu saja.  
 
MARBAWI, NARASUMBER: Saya belum punya teori ya bagaimana caranya 
misalnya begini, yakin benar absolut quran itu benar dengan segala 
pemahaman di dalamnya. Aljihad, alkital, dst. Tapi pada saat yang sama, dia 
bisa toleran. Sejauh ini kan kira-kira upaya moderasi itu dilonggarinlah 
pemahaman agamanya ya kan sehingga menjadi toleran. Nah gimana orang, 
apakah bisa kita yang ingin tetap teguh, komit, dengan pemahaman yang 
sedemikian rupa. Ya kalau kita baca di al an’am, al anfal, at taubah. Itu ayatnya 
kan serem-serem. Kalau kamu masih mencintai bapak ibumu, hartamu, duitmu, 
kantongmu, dsb, kecuali Allah dan Rasul, itu siap-siap masuk nereka. Gimana 
komitmen keagamaannya. Messagenya benar, tapi bagaimana itu kemudian 
tidak mempengaruhi perilaku menjadi rasis, diskriminatif, tidak toleran, dst. 
Saya tidak punya teorinya. Atau ada ayat lain mengatakan, pukullah di atas 
leher mereka dan cabutlah seluruh kuku jari kukunya. 
 
Tentu tidak mungkin kan kemudian kita kita bilang, ubahlah ayat itu, kan tidak 
mungkin. Berarti tafsirnya sedangkan tafsirnya butuh metodologi segala rupa. 
Lah yang tersedia tafsirnya tidak berubah dari pemahaman literetnya, apakah 
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kemudian dibangun tafsir baru itu sudah memenuhi keilmiahan ilmu tafsir 
misalnya, itu PR nya panjang sekali. Jadi, saya belum punya teori khusus soal 
itu. Tapi bukan maksud kita membangun wasatiyah islam gini, orang diturunkan 
kadar keimanan keislamannya agar moderat dan toleran, buka begitu juga yang 
kita maksud. Justru, semakin komit dengan keislaman kita semakin kita 
berwasatiyah, kan begitu sebenarnya tugas kita. Tapi, projek, atau agenda 
kebudayaan seperti ini ya butuh waktu tentu saja. Nah, sekarang tidak mungkin 
kita bisa melakukan itu secepat itu. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang 
tadi, konter narasi, dst. Yang level ini biarlah kerja cendekiawan ulama untuk 
merumuskan kembali tafsir yang memenuhi tuntutan zaman agar wasatiyah 
islam itu tetap berlaku di dunia ini. Saya kira itu PR intelektual-intelektual islam. 
 
HAJRIYANTO Y TOHARI, NARASUMBER: Ada jawaban dari Kiai Ahmad Dahlan. 
Dia suka ngomong begini, dia kan ngomongnya tidak banyak, seperti pimpinan 
muhammadiyah sekarang, dia kan sedikit bicara banyak kerja. Dia ngomong 
begini, jadilah orang-orang islam yang berkemajuan, yaitu orang-orang yang 
senantiasa taat menjalankan ajaran agama, tetapi selalu dapat mengikuti 
perkembangan zaman.   
 
HARIQO WIBAWA SATRIA, MODERATOR: Demikian diskusi kita hari ini. Terima 
kasih kepada PGK yang sudah menyediakan tempat. Diskusi kita hari ini. 
Mudahan-mudahan kita terus dapat berkolaborasi. Salam Diplomasi, Salam 
Indonesia. 
 
 


