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ABSTRACT 

Since the enactment of Regional Autonomy in Indonesia, 

intolerance has continued to increase in various regions. Of 

course this threatens the social and religious life of the 

Indonesian people. Moreover, the increasing number of conflicts 

that lead to violence, both violence in the realm of religion, 

ethnicity, family and in the world of education which is very 

vulnerable to triggering issues of intolerance and radicalism. 

Our House of Religious Moderation was conceived as a solution 

to the potential threat of increasing intolerance. The distance 

that I have to travel about seven hours from my house to the 

House of Religious Moderation, does not dampen the spirit of 

gathering with agents to learn and add insight about religious 

moderation which we usually do through the NGOPI 

TERKESIMA (Smart Chat About Plans for Various Moderation 

Activities). Next, I embrace women from various practitioners, 

ethnicities and groups who are members of the "Religious 

Moderation Agents" forum. 

The above strategy will materialize if women as agents of 

religious moderation together with educational actors in which 

there are madrasah supervisors are able to become initiators for 

peace. This noble task will continue and develop along with the 

input and evaluation that we continuously carry out for 

improvement, in preparation for strengthening for the expansion 

of implementation targets at a broader level, namely through 

collaboration with the DWP of the Ministry of Religion of East 

Java Province and the DWP of the Office of the Ministry of 

Religion Republic of Indonesia, as well as the process of 

finalizing implementation media that can be accessed digitally 

through online games.. 

Keywords: Printing, Fashionable Mother, House of Religious 

Moderation 

 

ABSTRAKSI 

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, intoleransi 

terus meningkat di berbagai daerah. Tentu ini mengancam 

kehidupan sosial beragama masyarakat Indonesia. Apalagi 

semakin maraknya konflik yang berujung terjadinya kekerasan, 
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PENDAHULUAN
Sejak berlakunya Otonomi Daerah di 

Indonesia, intoleransi terus meningkat 
diberbagai daerah.  Hal ini mengancam 
kehidupan sosial dan beragama 
masyarakat Indonesia. Apalagi semakin 
maraknya konflik yang berujung  
terjadinya kekerasan, baik kekerasan 
dalam ranah agama, suku, keluarga 
maupun pada dunia pendidikan yang 
sangat rentan memicu isu-isu intoleransi 
dan radikalisme. 

Permasalahan di atas menjadi 
pemikiran penulis untuk mencoba 
mencari inovasi  yang bisa meminimalisir 
kondisi tersebut. Apalagi negara 
Indonesia terkenal dengan kereligiusan 
dan kemajemukan  masyarakatnya. Maka 
untuk menjaga keseimbangan antara hak 
beragama dan komitmen kebangsaan 

menjadi tantangan yang sangat besar 
bagi setiap warga negara.  

 
Dulu penulis selalu berfikir, jika tiba 

saat usia menapaki senja, apa yang kira-
kira bisa dilakukan untuk lingkungan 
dalam mengatasi kondisi tersebut?  
Apakah penulis masih mampu berbuat 
sesuatu dengan bekal sedikit ilmu 
pendidikan yang ada?  Penulis katakan 
“Mengapa tidak?” 

 
PEMBAHASAN 

Sejak dunia pendidikan menjadi 
Pengawas Madrasah menjadi pilihan 
karir penulis, disinilah ada kemantapan 
hati bahwa tidak ada kata purna untuk 
belajar dan berkarya. Penulis yakin 
dimanapun kita berada disitu bisa 

baik kekerasan dalam ranah agama, suku, keluarga maupun 

pada dunia pendidikan yang sangat rentan memicu isu-isu 

intoleransi dan radikalisme. 

Rumah Moderasi Beragama kami gagas sebagai salah satu 

solusi atas potensi ancaman meningkatnya intoleransi itu. 

Jauhnya jarak yang harus saya tempuh sekitar tujuh jam dari 

rumah menuju Rumah Moderasi Beragama, tidak menyurutkan 

semangat berkumpul bersama agen guna belajar dan menambah 

wawasan tentang moderasi beragama yang biasa kami lakukan 

melalui program NGOPI TERKESIMA (Ngobrol Pintar Tentang 

Rencana Kegiatan Moderasi Beragam). Selanjutnya saya 

merangkul perempuan dari berbagai praktisi, etnis dan 

golongan yang tergabung dalam wadah “Agen Moderasi 

Beragama.” 

Strategi di atas akan terwujud apabila perempuan sebagai agen 

moderasi beragama bersama dengan pelaku Pendidikan yang di 

dalamnya ada pengawas madrasah  mampu menjadi inisiator 

untuk perdamaian. Tugas mulia tersebut akan terus berjalan dan 

berkembang seiring dengan masukan dan evaluasi yang terus 

menerus kami lakukan untuk perbaikan, sebagai  persiapan 

penguatan untuk perluasan sasaran implementasi pada jenjang 

yang lebih luas, yaitu melalui kerja sama dengan DWP 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur serta DWP Kantor 

Kementerian Agama Republik Indonesia, serta proses 

penyelesaian media implementasi yang dapat diakses secara 

digital melalui game online. 

Kata kunci:  Mencetak, Bunda Modis, Rumah Moderasi 

Beragama 
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menjadi madrasah bagi lingkungan . 
Apalagi seorang perempuan dengan 
kodratnya menjadi seorang ibu. Menurut 
seorang penyair ternama Hafiz Ibrahim “ 
Al-Ummu madrasatul ula, iza adaataha 
adadta syaban thayyibal araq”. Artinya Ibu 
adalah madrasah ( sekolah ) pertama bagi 
anaknya. Jika engkau persiapkan ia 
dengan baik, maka sama halnya engkau 
persiapkan bangsa yang baik pokok 
pangkalnya. 

Sebagai seorang perempuan, ibu, 
sekaligus istri dari suami yang sedang 
mengemban tugas mulia menjadi Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Trenggalek, secara otomatis sebagai 
ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
penulis harus melaksanakan tupoksi 
DWP sesuai dengan konteks institusi 
tempat suami bekerja yang didalamnya 
harus mengayomi semua agama serta 
turut mendukung, dan sekaligus sebagai  
pengawas madrasah penulis juga mesti 
melakukan kewajiban ikut serta 
melaksanakan program Kementerian 
Agama sesuai KMA Nomor 2 Tahun 2022 
yang memuat bahwa  moderasi beragama 
menjadi program prioritas dalam 
pembangunan di bidang agama sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2020-2024; 

Langkah pertama penulis adalah 
mendirikan “Rumah Moderasi 

Beragama.” Jauhnya jarak yang harus 
penulis tempuh sekitar tujuh jam dari 
rumah menuju Rumah Moderasi 
Beragama, tidak menyurutkan semangat 
untuk  berkumpul bersama agen guna 
belajar dan menambah wawasan tentang 
moderasi beragama yang biasa kami 
lakukan melalui program NGOPI 
TERKESIMA (Ngobrol Pintar Tentang 
Rencana Kegiatan Moderasi Beragam). 
Selanjutnya penulis merangkul 
perempuan dari berbagai praktisi, etnis 
dan golongan yang tergabung dalam 
wadah “Agen Moderasi Beragama.” 
Penulis yakin pendekatan penerapan 

moderasi beragama yang paling efektif 
dimulai dari wilayah terkecil yakni 
keluarga.  Dimana didalamnya terdapat 
sosok perempuan yang berfungsi sebagai 
istri sekaligus ibu yang sangat berperan 
penting dalam  preventing and 
counter violent extremism.  

Rumah Moderasi Beragama sebagai 
tempat kami mencetak sosok BUNDA 

MODIIS (Ibu Bangkit Untuk Negara 
Damai Aman yang Moderat, Inspiratif, 
Inovatif, Santun), turut berperan merawat 
ke-Indonesia-an dalam rangka 
menghadapi tantangan. Salah satu contoh 
adalah semakin berkembangnya 
semangat beragama masyarakat namun 
tidak selaras dengan kecintaan berbangsa 
dalam bingkai NKRI. Contoh lainnya 
yaitu cara pandang, sikap dan praktik 
beragama yang berlebihan (ekstrim) serta 
mengesampingkan martabat 
kemanusiaan. 

Penguatan nilai-nilai moderasi 
terhadap BUNDA MODIIS yang 
berperan sebagai ibu, diharapkan dengan 
ketulusannya mampu menanamkan nilai-
nilai toleransi dan perdamaian kepada 
anak sejak dini. Sehingga ketika anak 
bertumbuh dan berkembang dalam 
berteman akan terbiasa melihat 
perbedaan dan menganggap perbedaan 
itu suatu keunikan yang dimiliki setiap 
insan. Sedangkan  penguatan nilai-nilai 
moderasi terhadap BUNDA MODIIS saat  
berperan sebagai istri, ia akan senantiasa 
menjadi partner yang nyaman untuk 
suami.  Sehingga suami tidak merasa 
sendiri saat mengalami persoalan atau 
kesedihan. Pada  penguatan nilai-nilai 
moderasi beragama terhadap BUNDA 
MODIIS yang berperan sebagai guru atau  
berkarier di ruang publik, ia senantiasa 
dituntut selalu mengajarkan kerukunan 
dengan tanpa membedakan perlakuan 
kepada setiap murid-murid atau teman 
sejawatnya.  Ketika perempuan berperan 
sebagai tokoh masyarakat atau ulama,  
maka akan menanamkan nilai-nilai 
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toleransi dan perdamaian, misalnya 
dalam kegiatan majelis taklim, ataupun 
kegiatan kemasyarakatan lainnya. 

Melalui bimbingan dari Kementerian 
Agama Kabupaten Trenggalek, FKUB 
dan BDK Jawa Timur, penulis bersama 
agen moderasi perempuan telah 
menyusun strategi, bahan-bahan, 
referensi, model dan media implementasi 
yang  menarik, sesuai dengan situasi dan 
kondisi sasaran agar kegiatan ini lebih 
bermanfaat , bermakna serta diterima 
sasaran. 

Pertama, implementasi pada 
keluarga, kami lakukan melalui strategi 
“Bunda Cinta Berutang. ” Yaitu 
penanaman nilai-nilai moderasi 
beragama melalui kegiatan: Cerita-cerita, 
Narasi, Tanya jawab, Bernyanyi dan 
Bermain Ular Tangga dengan 
menggunakan media yang telah 
disiapkan oleh agen. Sasaran 
implementasi adalah ibu-ibu anggota 
Dharma Wanita Persatuan Kementerian 
Agama yang meliputi DWP MIN, MTsN, 
MAN, KUA dan Pokjawas.  Dilanjutkan 
dengan kegiatan DESI TERKESIMA ( 
Diseminasi Tentang Rencana Kegiatan 
Moderasi Beragama) terhadap anggota 
Dharma Wanita Persatuan pada satuan 
kerjanya masing-masing yang 
dilanjutkan implementasi penanaman 
nilai-nilai moderasi beragama pada 
sasaran yang lebih spesifik yaitu 
terhadap keluarga, lingkungan atau 
peserta didiknya. 

Kedua, implementasi pada peserta 
didik di sekolah/ madrasah melalui 
strategi ” Bunda Bersinar.”  Yaitu 
melalui media: Bermain, Diskusi-diskusi 
dan Seminar  dengan sasaran  semua 
guru PAI pada madrasah dan sekolah 
serta pengawas.  Selanjutnya 
melaksanakan penanaman nilai-nilai 
moderasi terhadap peserta didik dengan 
menggunakan media permainan 
tradisional dan bahan-bahan kartu 
diskusi yang telah disiapkan oleh agen. 

Ketiga, implementasi pada 
masyarakat melalui strategi “Bunda 

Ngombe Degan” yaitu Ngobrol 
Moderasi Beragama dengan Arisan. 
Praktek pelaksanaannya dengan media 
kartu kasus yang diundi melalui arisan 
berhadiah. Sasarannya adalah penyuluh 
agama, tokoh masyarakat dan anggota 
FKUB lintas agama.  Merekalah yang  
akan menyuarakan nilai-nilai Moderasi 
Beragama kepada majelis-majelis taklim, 
kebaktian,  dan kegiatan ibu-ibu di 
masyarakat. 

Pada akhirnya ketiga strategi diatas 
akan terwujud apabila perempuan 
sebagai agen moderasi beragama 
bersama dengan pelaku Pendidikan yang 
didalamnya ada pengawas madrasah  
mampu menjadi inisiator untuk 
perdamaian. Tugas mulia tersebut akan 
terus berjalan dan berkembang seiring 
dengan masukan dan evaluasi yang terus 
menerus kami lakukan untuk perbaikan, 
sebagai  persiapan penguatan untuk 
perluasan sasaran implementasi pada 
jenjang yang lebih luas, yaitu melalui 
kerja sama dengan DWP Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur serta DWP 
Kantor Kementerian Agama Republik 
Indonesia, serta proses penyelesaian 
media implementasi yang dapat diakses 
secara digital melalui game online. 

Semoga hal- hal yang penulis 
lakukan selaku pengawas madrasah dan 
ketua DWP Kemenag Kab. Trenggalek 
bersama Agen Moderasi Beragama 
dibawah naungan Rumah Moderasi 
Beragama akan menjadi inspirasi 
berdirinya rumah-rumah Moderasi 
beragama baru yang akan melahirkan 
lebih banyak lagi BUNDA MODIIS yang 
didalamnya ada perempuan tangguh, 
berkarakter, moderat, inspiratif, Inovatif 
dan Santun yang secara prospektif akan 
membangun watak, moral dan 
peradaban bangsa yang bermartabat. 
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