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Toleransi,                              
untuk Dunia yang Lebih 

Baik  
 

 

KERUKUNAN  antarumat beragama adalah cita-

cita semua. Namun, dalam kenyataannya 

sentimen antiagama tertentu masih kerap terjadi. 

Fenomena itulah yang mendorong Civilizations 

Exchange and Cooperation Foundation ( CECF ) 

untuk menggagas sebuah kegiatan bermisi 

kerukunan umat.  

 

Yayasan sosial budaya yang berbasis di 

Baltimore, Amerika Serikat, itu berhasil 

menggagas kegiatan bertajuk Better 

Understanding for a Better World ( BUBW ). 

Ketua CECF Mohamad Bashar Arafat 

mengungkapkan, kegiatan internasional itu 

melibatkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di 

berbagai negara tersebut. 

"Kunci semua permasalahan antarumat beragama 

adalah persepsi," ujar ulama yang pernah menjadi 

pembimbing rohani Islam di rumah sakit Johns 

Hopkins dan Kepolisian Baltimore itu, beberapa 

waktu lalu di Jakarta. 

 

Menurut dia, citra negatif yang kerap dilekatkan 

pada kelompok pemeluk agama tertentu 

dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk tentang 

agama tersebut. CECF, kata dia, hadir untuk 

memediasi pemahaman tersebut. 

CECF memandang remaja sebagai sasaran yang 

tepat. "Masa depan peradaban dunia ada di tangan 

mereka. Isu paling mendesak yang mereka hadapi 

saat ini adalah bagaimana melihat mereka yang 

berbeda," kata pria kelahiran Damaskus, Suriah, 

itu. 

 

ISU PALING MENDESAK                                                         
YANG DIHADAPI PARA                                           

REMAJA DI DUNIA ADALAH                    
BAGAIMANA MELIHAT MEREKA              

YANG BERBEDA 
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Akhirnya, camp dipilih sebagai kegiatan yang tepat untuk mengemas konferensi 

tahunan CECF yang melibatkan langsung remaja dari berbagai negara. Kegiatan 

tersebut mengajak mereka berbagi banyak hal melalui beragam program, yakni 

pembauran ( tidak mengelompokkan berdasarkan faktor tertentu ), presentasi, 

kunjungan ke tempat-tempat ibadah, penampilan atraksi budaya, serta liburan bersama. 

 

Kegiatan yang dimulai sejak 2010 itu telah berhasil memperbaiki pemahaman pemuda 

dari berbagai ras, gender, budaya, agama, negara, tentang berbagai hal. "Terutama 

tentang Islam yang banyak dilekatkan dengan terorisme," ujarnya. 

 

Pada 2011, kegiatan itu diadakan di Baltimore Maryland dan diikuti puluhan pemuda 

dari 32 negara. Di antara negara-negara itu adalah Indonesia, Thailand, Filipina, Mali, 

Jerman, Mesir, Pakistan, Ukraina, Rusia, dan Bahrain. 

 

Kuncinya, kata Arafat, adalah membuat generasi muda berpikir netral mengenai semua 

agama. Yang perlu ditekankan adalah pemahaman bahwa Islam mempercayai Allah, 

Kristen mempercayai Yesus, Buddha mengagungkan Sidharta Gautama, dan 

seterusnya. Seorang mantan peserta konferensi pemuda BUBW asal Rusia dalam 

tayangan video dokumentasi CECF mengatakan, program yang diikutinya mengubur 

perbedaan.  

 

Sehingga, ia menyadari bahwa pemeluk agama apa pun pada dasarnya sama. "Awalnya, 

aku takut pada mereka yang berasal dari Pakistan, Palestina, dan negara lain yang 

belum pernah kudengar namanya," katanya. 

 

Arafat menambahkan, mengingat banyak isu keagamaan, seperti tentang terorisme 

Islam, acap kali datang dari negara Barat, maka perbaikan juga harus dimulai di sana. 

"Muslim Amerika adalah jembatan yang menghubungkan Amerika dengan dunia. Dan, 

sebagai Muslim yang datang dari Amerika, tanggung jawabku adalah mensyiarkan 

pesan surah al-Hujurat ayat 13," paparnya sambil mengutip ayat tersebut. 

 

Dalam ayat itu, Allah berseru kepada manusia yang berbeda bangsa dan suku agar 

saling mengenal. Allah juga mengatakan dalam ayat itu bahwa manusia yang paling 

mulia adalah yang paling bertakwa. 

 

"Karena itu, dalam konferensi pemuda yang kami adakan, para peserta pemeluk 

keyakinan apa pun dikondisikan untuk memahami agama lain dan menghormatinya. 

Mereka melihat rekannya shalat atau bersembahyang, bahkan mengunjungi rumah 

ibadah mereka," paparnya. 

 

Ia optimistis, Muslim Amerika mampu mengusung misi damai yang diimpikan oleh 

CECF. Arafat menilai, masyarakat Amerika memiliki nilai toleransi yang tinggi. 

"Mereka selalu terbuka untuk memberikan siapa pun kesempatan," katanya. 

 

Arafat mengatakan, dia selalu menekankan kepada pemuda Amerika agar menyimpan 

isu agama dan budaya mereka sendiri dan tidak membiarkan isu-isu tersebut 

mengganggu hubungan mereka dengan pemeluk agama lain. Sedangkan kepada 

Muslim, Arafat mengajak mereka untuk berdakwah dengan cara-cara yang baik. "Bil 

hikmah wal mau'idhatul hasanah, dengan bijaksana dan pendekatan yang baik," tegas 
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peraih gelar master bidang hukum Islam dari Universitas Damaskus itu. 

 

CECF memberikan pelatihan agama dan budaya, layanan konsultasi serta orientasi bagi 

siswa pertukaran internasional, dan staf dari program Youth Exchange Study ( YES ) 

yang disponsori Departemen Luar Negeri AS di Amerika Serikat. Arafat menjadi 

penyelenggara tiga konferensi tahunan kepemimpinan pemuda dan lintas agama 

BUBW, yakni di Orlando, San Diego, dan Baltimore. 

 

"Isu tentang keberagaman agama adalah penting dan mengenai keberagaman budaya 

jauh lebih penting. Kita semua punya misi dalam hidup, tidak bisa membiarkan 

segalanya berlalu tanpa kita berbuat apa pun," tegas pria yang mengajar kuliah Kajian 

Islam di berbagai universitas di Amerika itu                                   

■ c15 ed: heri ruslan 

 

Sumber : 

 

Republika, Ahad, 18 Desember 2011 / 22 Muharam 1433 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/agama/pemikiran-agama/ 


