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KATA PENGANTAR

M
enjadi pribadi yang religius dan sekaligus humanis bukanlah perkara yang mudah. Untuk 
mencapainya, seseorang harus mampu menyeimbangkan relasi vertikal dan horizontal 
yang dibangun dalam sepanjang sejarah hidupnya. Jangankan relasi vertikal, pengalaman 

membuktikan bahwa untuk menjalin relasi yang horizontal saja sangat tidak mudah. Konflik hori-
zontal yang selama ini dijumpai di negeri ini dan muncul berkembang di media memberikan bukti 
pembenarannya. 

Di balik semua persoalan-persoalan tersebut, upaya-upaya solutif selalu diupayakan, bahkan 
upaya solutif yang alternatif. Termasuk dalam upaya tersebut adalah kehadiran buku ini. Melalui 
buku ini para penulis mencoba untuk mengangkat gagasan religiusitas yang humanis dalam konteks 
pembelajaran, utamanya adalah pembelajaran dalam dunia pendidikan tinggi. Melalui buku ini, 
penulis berharap agar upaya solutif yang termuat dalam buku ini bisa semakin tumbuh subur dan 
berkembang.

Dengan selesainya buku ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena 
semuanya ini terjadi berkat kelimpahan rahmatNya. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh 
dari sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan masukan agar di  masa yang akan datang atau dalam 
penerbitan-penerbitan berikutnya, kami dapat menyajikan hal yang lebih baik daripada apa yang 
sudah dijalankan ini. Kritik, saran, dan masukkan dapat Anda kirimkan ke nugrohadi@yahoo.com. 
Dalam kesempatan ini, para penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu kemunculan buku ini. Kami yakin bahwa sulit untuk menyebutkan peran masing-
masing pihak tersebut satu per satu. Tuhan pasti membalas segala kebaikan Anda semua sesuai de-
ngan kemurahanNya.



vi Menjadi Pribadi Religius dan Humanis

Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati buku ini. Semoga dengan membaca buku 
ini, gagasan mennjadi pribadi religious yang humanis singgah dalam kesadaran Anda, dengan hara-
pan bahwa gagasan tersebut akan ditransformasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Melalui hal 
itulah, salah satunya, kehidupan yang lebih harmonis akan berkembang.

Salam Hormat,

Penulis
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PROLOG

TAAT PADA ALLAH DAN HORMAT PADA SESAMA

D
alam rentang sejarahnya, kehidupan umat beragama di Indonesia, utamanya antar umat 
beragama, tidak pernah sepi dari masalah. Kasus Cikeusik (Pandeglang), Temanggung dan 
Pasuruan yang menghiasi beberapa media dapat menjadi contoh konkrit betapa relasi an-

tar umat beragama di negeri ini tidak pernah sepi dari masalah. Belum lama pula, di awal tahun 2012 
ini, kekerasan atas nama agama mengguncang komunitas Syi’ah di Sampang, Madura. Sejarah men-
gajarkan bahwa ketika dialog, toleransi, dan kerukunan menipis, kekerasan antar umat beragama 
yang dipicu oleh berbagai sebab dapat dengan sangat mudah terjadi. Pertanyaannya kemudian: 
“Bagaimana hal tersebut dapat diatasi atau diminimalisir?”

Menurut penulis, buku ini adalah jawabannya. Sebagai bagian dari komunitas ilmiah yang 
tinggal di Indonesia, penulis yang adalah staf akademik pada lembaga pendidikan tinggi, berupaya 
untuk menyumbangkan gagasan (melalui buku ini) demi terwujudnya kehidupan antar umat be-
ragama yang lebih harmonis. Gagasan pokok yang diusung adalah menjadi pribadi religius dan hu-
manis. Dalam pemahaman penulis, gagasan menjadi religius dan humanis dapat tercapai manakala 
seseorang taat pada Allah dan cinta pada sesama. Kedua hal tersebut saling berhubungan. Memang 
bukan sesuatu yang mudah.

Mengingat penulis adalah staf akademik pada lembaga pendidikan tinggi, upaya penulisan 
buku ajar inipun tidak melepaskan diri dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Menga-
cu pada aturan dari Dikti, mata kuliah Pendidikan Agama merupakan salah satu mata kuliah pengem-
bangan kepribadian yang wajib didiselenggarakan pada tingkat Pendidikan Tinggi. Selaras dengan 
keputusan Dikti tersebut, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia merumuskan bahwa 
mata kuliah ini bertujuan untuk mengajak peserta didik semakin menghayati nilai-nilai agama, mo-
ral, dan etika. Peserta didik semakin terbantu untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia berwawasan kritis dan luas, berketahanan mental yang kuat, bersikap rasional 
serta menjunjung nilai kemanusiaan dan kehidupan.


