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Abstraksi :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan kebijakan yang ideal dan toleran
dalam melindungi hak asasi mahasiswa, khusunya dalam hal kebebasan beragama yang
diterapkan di Perguruan Tinggi Islam. Toleransi dalam hal ini menjadi kunci untuk
bersatunya masyarakat Indonesia di tengah banyaknya perbedaan yang terjadi. Perguruan
Tinggi Islam yang terdapat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mahasiswa
yang beranekaragam agamanya memiliki peran penting dalam membangun toleransi,
sehingga tercipta kondisi yang dinamis dalam kehidupan yang multikultural. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data sekunder. Sumber
sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pada jurnal, buku, media berita, dan
dokumentasi lainnya mengenai teori, konsep serta contoh kasus permasalahan yang
berkaitan dengan kebijakan toleransi di Perguruan Tinggi Islam. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat menjadikan mahasiswa sebagai Agent of tolerance yang berkewajiban
untuk memperjuangkan toleransi di lingkungan Perguruan Tinggi. Agen toleransi ini
perlu pendekatan bersama dengan dosen Agama, dosen Pancasila, dan Biro Urusan
Kemahasiswaan untuk mengarahkan rumusan kebijakan yang legal kepada pimpinan
Perguruan Tinggi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai objek
kebijakan, melainkan juga sebagai subyek dalam merumuskan dan membangun hukum
dan kebijakan yang toleran terhadap kebebasan beragama bagi seluruh civitas akademik
di Perguruan Tinggi.
Kata kunci : Kebijakan, Perguruan Tinggi Islam, Toleran, Mahasiswa, Agent of
tolerance.
Abstraction :
This study aims to analyze the laws and policies that are ideal and tolerant in protecting
human rights of students, especially in terms of religious freedom applied in Islamic
universities. Tolerance in this case becomes the key to the unity of Indonesian society
amid the many differences that occur. Many Islamic universities in Yogyakarta Special
Region with students of various religions have an important role in building tolerance, so
as to create dynamic conditions in a multicultural life. This research uses qualitative
approach method, by using secondary data source. The secondary sources in this study
were conducted with studies on journals, books, news media, and other documentation on
theories, concepts and examples of cases of issues related to tolerance policies at Islamic
universities. The results of this study are expected to make the students as Agent of
tolerance who is obliged to fight for tolerance within the university. Students as agent of
tolerance in this case need to approach together with lecturer of religion, lecturer of
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Pancasila, and bureau of student affair to direct the proposed policy that is legal to the
leader of the university. Thus, students not only act as policy objects but also as subjects
in formulating and building laws and policies that are tolerant of religious freedom for
all academic community in the university.
Keywords: Policy, Islamic university, Tolerant, Student, Agent of toleran.

A. PENDAHULUAN

-an, Perguruan Tinggi Islam yang

1. Latar Belakang Masalah

terdapat banyak di DIY dengan maha-

Penelitian ini bermaksud untuk

siswa yang beranekaragam agamanya

menjelaskan bagaimana cara Perguru-

memiliki peran penting dalam mem

an Tinggi Islam di Daerah Istimewa

bangun toleransi, sehingga tercipta

Yogyakarta (DIY) dalam merumuskan

kondisi yang dinamis dalam kehidup-

kebijakan yang toleran dengan melibat

an yang multikultural di lingkungan

kan peran aktif mahasiswa. Daerah

pendidikan tersebut.

Istimewa Yogyakarta sebagai salah

Lahirnya toleransi dapat di

satu pusat wilayah pendidikan di

katakan bermula pada tuntutan ter

Indonesia memiliki kondisi dan karak-

hadap penyatuan multikulturalisme

teristik multikultural dengan kondisi

yang ada di suatu wilayah. Kebe-

berbagai suku, budaya, agama, ras,

ragaman yang terlihat dari agama,

hingga cara berperilaku yang ber-

ras, suku, dan budaya merupakan

anekaragam. Di era globalisasi ini,

tantangan toleransi terbesar khusus

bentuk masyarakat yang beraneka-

nya di negara multikultur seperti

ragam

semakin

berpotensi

terjadi

Indonesia, yaitu untuk dapat saling

yang

intoleran

dalam

menghargai perbedaan beragama se-

lingkungan pendidikan, terutama bagi

bagai sesuatu yang sangat penting

kalangan mahasiswa sebagai penerima

dalam mewujudkan kondisi yang

dan pelaksana kebijakan dari Per-

dinamis dan harmonis. Toleransi ber-

guruan Tinggi. Toleransi dalam hal ini

agama mencakup masalah-masalah

menjadi

yang berkaitan dengan keyakinan

tindakan

kunci

masyarakat

untuk

Indonesia

bersatunya
di

tengah

pada diri manusia yang berhubungan

banyaknnya perbedaan dan kesalah

dengan

akidah atau yang ber

pahaman yang terjadi. Dengan demiki

hubungan dengan kepercayaan sese-
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orang terhadap ajaran dari Tuhan

agama dan kepercayaannya di ling-

yang diyakininya. Norma etika yang

kungan pendidikan. Penggunaan cadar

perlu dibangun untuk menjaga sikap

bagi mahasiswa muslim seharusnya

toleransi

di

dapat dihargai dan dihormati oleh

antaranya adalah menghormati eksis-

Perguruan Tinggi Islam yang toleran

tensi agama lain, yaitu dengan pe-

terhadap hak beragama, karena hal

ngertian untuk saling menghormati

tersebut merupakan bentuk keyakinan

perbedaan ajaran keagamaan dan ke-

dan kepercayaan bagi pengguna cadar

percayaan pada suatu wilayah.

tersebut. Namun, penggunaan cadar

kebebasan beragama

Hak setiap individu terkait

tersebut dilarang oleh Waryono selaku

dengan kebebasan beragama dalam hal

Wakil

ini dijamin oleh negara hukum, seba-

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.5

gaimana yang tertuang dalam UUD

Hal ini tentu membatasi kebebasan

1945 Pasal 28E ayat 2 yang menyata-

seseorang dalam menyakini keper-

kan bahwa setiap orang berhak atas

cayaannya, dan mengindikasikan ter-

kebebasan

kepercayaan.

jadinya bentuk intoleransi di Perguru-

Selain itu, dalam pasal 28I ayat 1

an Tinggi Islam. Dengan demikian,

diakui bahwa hak untuk beragama me-

hukum dan kebijakan yang diterapkan

rupakan Hak Asasi Manusia, serta

oleh Perguruan Tinggi juga harus

dalam pasal 29 ayat 2 yang juga me-

memperhatikan kebebasan dalam me-

nyatakan bahwa Negara menjamin

milih keyakinan bagi para mahasiswa

kemerdekaan tiap-tiap penduduk un-

yang beragama islam.

tuk

meyakini

memeluk

agamanya

Rektor

Universitas

Islam

masing-

Perguruan Tinggi Islam yang

masing dan untuk beribadat menurut

ada di DIY di antaranya adalah

agamanya dan kepercayaannya itu.

Universitas

Namun, regulasi tersebut dapat

Islam

Negeri

Sunan

Kalijaga, Universitas ‘Aisyiyah Yogya

dikatakan masih perlu dipertegas kem5

bali, karena masih adanya kasus yang
berpotensi untuk bertentangan dengan
penjaminan mahasiswa sebagai warga
negara yang sah untuk menjalankan

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Hadi, Samsul dan Setiawan, Kendi, “Jangan Kafirkan
Orang yang Tidak Berpakaian ala Arab”,
diunduh
dari
http://www.nu.or.id/post/read/82045/jangankafirkan-orang-yang-tidak-berpakaian-alaarab-, diakses pada 11 November 2017 pukul
16.00 WIB.
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-karta, Universitas Ahmad Dahlan,

dilindungi haknya dalam beragama.

Universitas Muhammadiyah Yogya-

Dengan

karta, Universitas Islam Indonesia,

memiliki peran penting sebagai agen

Universitas Alma Ata, serta beberapa

of

Perguruan Tinggi Islam lain yang

merumuskan hukum dan kebijakan

berbentuk

hak beragama di Perguruan Tinggi

Akademi

dan

Sekolah

Tinggi. Perguruan Tinggi Islam yang

demikian,

tolerance

dalam

mahasiswa

berkontribusi

Islam Daerah Istimewa Yogyakarta.

belum menerapkan toleransi, bahkan
terdapat kebijakan yang bersifat into-

2. Rumusan Masalah

leran, memerlukan adanya pe-ngujian

Rumusan

masalah

dalam

dan evaluasi menyangkut aturan yang

penelitian ini adalah bagaimana peran

mengikat mahasiswa untuk mengikuti

mahasiswa dalam membangun hukum

aturan yang ada.

Mahasiswa dalam

dan kebijakan yang toleran terhadap

hal ini juga memerlukan keterlibatan

kebebasan beragama di Perguruan

dalam evaluasi tersebut, yang kemudi-

Tinggi

an menjadi bagian agen dari toleransi

Yogyakarta?

Islam

Daerah

Istimewa

yang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan di Perguruan Tinggi

3. Tujuan Penelitian

Islam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk

Latar belakang permasalahan

menganalisis peran mahasiswa dalam

di atas menunjukkan bahwa negara

membangun hukum dan kebijakan

melalui lembaga Perguruan Tinggi

yang toleran dalam menjaga hak

Islam perlu mempertegas kebijakan

beragama mahasiswa di Perguruan

dalam melindungi warga negara untuk

Tinggi

menjalankan agama dan kepercayaan-

Yogyakarta.

Islam

Daerah

Istimewa

nya. Perguruan Tinggi Islam dalam hal
ini perlu menerapkan kebijakan yang

4. Metode Penelitian

toleran

Penelitian terkait dengan pembangu

di

Perguruan
lingkungan

seluruh
Tinggi,
ini

lingkungan

karena

terdapat

dalam

nan hukum dan kebijakan yang toleran

banyak

di Perguruan Tinggi Islam Daerah

mahasiswa non-muslim yang perlu

Istimewa Yogyakarta ini mengguna-
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kan pendekatan kualitatif. Penelitian

bangunan hukum dan kebijakan di

kualitatif

lingkungan pendidikan.

adalah

penelitian

yang

menghasilkan prosedur analisis yang

Teknik pegumpulan data da-

tidak menggunakan prosedur analisis

lam penelitian ini dilakukan dengan

atau cara kualifikasi lainnya, yaitu

berdasarkan pada sumber data se-

penelitian yang didasarkan pada upaya

kunder, yaitu secara tidak langsung

membangun pandangan mereka yang

untuk memperoleh data terkait dengan

diteliti secara rinci, dibentuk dengan

situasi dan kondisi toleransi dalam

kata-kata,

kebijakan yang dilakukan di Perguru-

gambaran

holistik

dan

rumit.6

an Tinggi Islam. Sumber sekunder
Pendekatan penelitian di atas

merupakan sumber yang tidak lang-

kemudian dijelaskan dengan meng-

sung memberikan data kepada pe-

gunakan metode deskriptif, untuk

ngumpul data, misalnya lewat orang

menggambarkan pandangan kebijakan

lain atau lewat dokumen.8 Sumber

yang ideal dalam membangun hubung-

sekunder dalam penelitian ini di

an toleransi di Perguruan Tinggi

lakukan dengan studi pada jurnal,

Islam. Metode deskriptif diartikan se-

buku, media berita, dan dokumentasi

bagai prosedur pemecahan masalah

lainnya mengenai teori, konsep serta

yang diselidiki dengan menggambar-

contoh kasus permasalahan yang ber

kan keadaan subyek/obyek penelitian

kaitan dengan hukum dan kebijakan

(seseorang, lembaga, masyarakat dan

yang bersifat toleran di Perguruan

lain-lain) pada saat sekarang ber-

Tinggi

dasarkan fakta-fakta yang tampak.7

Yogyakarta.

Islam

Daerah

Istimewa

Metode ini menjadi sarana untuk

Data-data yang telah diperoleh

menggambarkan kondisi Perguruan

melalui proses penelitian di atas

Tinggi dan diharapkan dapat menjelas-

selanjutnya

kan partisipasi mahasiswa dalam pem-

analisa data. Analisa data terdiri dari
tiga

alur

ditindaklanjuti

yang

terjadi

dengan

secara

bersamaan. Pertama, reduksi data
6

Moleong, L.J, 2012, Metodologi Penelitian
Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
7
Nawawi, Hadari, 2012, Metode Penelitian
bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta.

8

Sugiyono, 2004, Metode
Administratif. Alfabeta, Bandung.
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dengan analisa data. Analisis data

pengakuan atas keberagaman inilah

terdiri dari tiga alur yang terjadi secara

bangsa Indonesia terkonstruksi secara

bersamaan. Pertama, reduksi data de-

dinamis. Kondisi multikultural yang

ngan proses pemilihan, pemusatan

terdapat di Indonesia tercermin dalam

perhatian pada penyederhanaan, pen-

keanekaragaman ras, agama, suku dan

gabstraksian, dan transformasi data

berbagai golongan. Indonesia bukan

kasar. Kedua, penyajian data yaitu

negara sekuler, bukan pula negara

sekumpulan informasi tersusun yang

agama,

memberi kemungkinan adanya penari-

terhadap agama oleh negara hanya

kan kesimpulan dan pengambilan

meliputi enam agama saja, yaitu

tindakan. Terakhir, menarik kesimpul-

Islam,

an dengan verifikasi sesingkat pemiki

Katolik,

-an kembali yang melintas dalam

Toleransi kehidupan di wilayah yang

pikiran penganalisis dengan peninjau-

beragam

an kembali untuk mengembangkan ke-

dengan harapan dapat membuat warga

sepakatan inter subjektif.9 Analisis ini

negara

dimaksudkan agar data-data yang ber-

menghargai satu sama lain dalam

hubungan dengan peran mahasiswa

segala aspek kehidupan, terutama

dalam membangun hukum dan ke-

dalam

bidang pendidikan

bijakan yang toleran diperoleh secara

sarana

membangun

objektif.

manusia

akan

tetapi

Hindhu,
dan

Budha,
Kong

ini

pengakuan

Chu.10

Hu

mutlak

saling

Kristen,

dibutuhkan,

menghormati

agar

sebagai

sumber

sesuai

dan

daya
dengan

kepribadian bangsa.
B. HASIL

PENELITIAN

dibuat

PEMBAHASAN
Kondisi

Regulasi atau kebijakan yang

DAN

pemerintah

Republik

bangsa

Indonesia berfungsi untuk mengatur

masyarakat

tata kehidupan berdasarkan nilai-nilai

multikultural yang perlu dijunjung

budaya, etika, serta tata krama dalam

tinggi,

bermasyarakat

Indonesia

terdiri

sosiologis

oleh

dari

dihormati,

dipertahankan,

dan

karena

terus

multikultural,

dengan
10

9

yang

Miles dan Huberman dalam Ulber, Silalahi,
2010, Metode Penelitian Sosial, Refika
Aditaman, Bandung.

Hermawati, Rina. Paskarina, Caroline dan
Runiawati, Nunung, “Toleransi Antar Umat
Beragama di Kota Bandung” UMBARA, 1,
105-125, Desember, 2016.
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seperti

di

Daerah

Istimewa

Kebijakan dengan menanam-

Yogyakarta. Undang-Undang Dasar

kan pendidikan agama di lingkungan

1945 Pasal 29 Ayat 2 telah me-

Perguruan Tinggi memiliki pengaruh

negaskan

menjamin

penting dalam membangun hubungan

kemerdekaan warga negara untuk

toleransi antar mahasiswa, terutama

memeluk

dengan mengedepankan pendekatan

bahwa Negara

dan

beribadat

menurut

agama dan kepercayaan seseorang.

multikultural.

Sementara itu, dalam Undang-Undang

dengan pendekatan kultural artinya

Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 2

digunakan tanpa menggunakan label

juga menjelaskan bahwa Pendidikan

Islam, tetapi menekankan pengamalan

Tinggi diselenggarakan dengan prinsip

nilai-nilai universal yang menjadi

demokratis dan berkeadilan serta tidak

kebutuhan manusia yang berlaku di

diskriminatif

masyarakat.11 Sementara itu dalam

dengan

menjunjung

Pendidikan

tinggi hak asasi manusia, nilai agama,

wilayah

nilai budaya, kemajemukan, persatuan,

minat kalangan Muslim terpelajar di

dan kesatuan bangsa.

kota untuk memelopori kampanye

Aturan hukum di atas menitik

keagamaan,

agama

menghidupkan

meningkatnya

kembali

otentisitas

beratkan agar pemerintah melalui

Islam, seperti pengenaan jilbab wajib

lembaga Perguruan Tinggi ikut serta

bagi wanita Muslim. Kegiatan ini juga

dalam menjunjung tinggi dalam mem-

dilakukan melalui serangkaian cera-

bangun toleransi terhadap perbedaan

mah mengenai nilai-nilai dasar Islam

seseorang dalam memeluk dan me-

di berbagai kelompok kajian keagama-

ngamalkan

an yang populer di kalangan Perguru-

suatu

agama.

Payung

hukum sebagaimana yang telah di

an Tinggi.12

jelaskan tersebut menegaskan bahwa

Penguatan

suatu

kebijakan

kebijakan yang dibangun di Perguruan

dalam negara ini diperlukan pula

Tinggi Islam harus memperhatikan ke-

kontribusi dari berbagai lembaga dan

butuhan para mahasiswa dengan ber11

bagai jenis agama dan kepercayaan
nya.

Achmadi, 2008, Ideologi Pendidikan Islam,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
12
Effendy, Bahtiar, 2011, Islam dan Negara:
Transformasi Gagasan dan Praktik Politik
Islam di Indonesia, Democracy Project,
Jakarta.
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seluruh elemen masyarakat. Perguruan

Pernyataan di atas menunjukkan ter

Tinggi Islam dalam hal ini menjadi

dapat sebuah permasalahan yang pada

wadah pertemuan unsur-unsur sosial

kalangan mahasiswa yang dilarang me

dari berbagai suku, ras, golongan,

lakukan

bahkan agama sekalipun. Permasala-

tersebut adalah bentuk intoleransi

han sensitivitas tolaransi bergantung

yang melarang dan membatasi ke-

pada proses pembuatan kebijakan

bebasan mahasiswa dalam berkumpul,

Perguruan Tinggi serta peran maha-

berorganisasi, dan mengeluarkan pen-

siswa sebagai pelaksana kebijakan.

dapat.

diskusi

di

kampus.

Hal

Namun, pada realitanya masih terdapat

Pada sisi lain, penggunaan

kasus-kasus yang berpotensi dan me-

cadar bagi mahasiswa muslim seharus

ngindikasikan terjadinya bentuk intol-

nya dapat dihargai dan dihormati oleh

eransi dalam lingkungan Perguruan

Perguruan Tinggi Islam yang toleran

Tinggi Islam di Daerah Istimewa

terhadap hak beragama, karena itu me-

Yogyakarta.

rupakan bentuk keyakinan dan keper-

Beberapa

intoleran

cayaan bagi pengguna cadar tersebut.

pada Perguruan Tinggi di antaranya

Namun, penggunaan cadar tersebut

yaitu pada tahun 2016 Koordinator

dilarang oleh Waryono selaku Wakil

Aliansi Nasional Bhineka Tunggal

Rektor

Ika, Agnes Dwi Rusjiyati, mengatakan

Sunan Kalijaga Yogyakarta.14 Hal

kasus intoleransi di Daerah Istimewa

tersebut tentu membatasi kebebasan

Yogyakarta pada 2015 hingga Maret

seseorang dalam menyakini keperca-

2016

di

yaannya, dan mengindikasikan ter-

Kabupaten Sleman, yaitu kasus larang

jadinya bentuk intoleransi di Perguru-

an melakukan diskusi di kampus.

an Tinggi Islam di Daerah Istimewa

paling

contoh

banyak

terjadi

Kasus intoleransi di Yogyakarta mulai
terjadi tahun 2011 dan dari tahun ketahun angkanya semakin meningkat.13
13

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Indrietta,
Nieke, “Kasus Intoleransi di Yogyakarta
Tinggi”,
https://nasional.tempo.co/read/752571/kasus-

Universitas

Islam

Negeri

intoleransi-di-yogyakarta-tinggi, diakses tanggal 15 Oktober 2017.
14
Lebih jelasnya dapat dilihat pada Hadi,
Samsul dan Setiawan, Kendi, “Jangan
Kafirkan Orang yang Tidak Berpakaian ala
Arab”,
diunduh
dari
http://www.nu.or.id/post/read/82045/jangankafirkan-orang-yang-tidak-berpakaian-alaarab-, diakses pada 11 November 2017 pukul
16.00 WIB.
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Yogyakarta,

sehingga

mahasiswa

menjadi korban dari bentuk kebijakan

memperjuangkan toleransi di lingkung
an Perguruan Tinggi.

yang tidak toleran terhadap dirinya.
Berkaitan

dengan

Sementara

itu,

Perguruan

regulasi

Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakar-

yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi,

ta yang dapat menjadi contoh bentuk

maka Perguruan Tinggi Islam baik

toleransi adalah Universitas Sanata

Negeri maupun Swasta menjadi pem-

Dharma Yogyakarta. Yayasan Katolik

bahasan yang penting untuk dapat me-

ini menyediakan fasilitas beribadah

nghasilkan hukum dan kebijakan yang

bagi mahasiswa muslim, di setiap

ideal di lingkungan pendidikan ter

fakultas

sebut. Islam ini sendiri terbagi dalam

lengkap dengan sajadah mukenah, dan

dua golongan besar, yaitu Islam

sarung.16 Prijatma selaku Rektor Uni-

toleran dan Islam anti-toleran. Perlu

versitas Sanata Dharma mengungkap-

diketahui bahwa setiap Perguruan

kan bahwa permasalahan intoleransi

Tinggi

tentu

menjadi tidak sederhana dan tidak bisa

memiliki mazhab atau golongan yang

digeneralisir, oleh karena itu Perguru-

mendominasi kekuasaan sebagai pem-

an Tinggi harus mengambil tanggung

bentuk kebijakan.15 Hal ini sangat

jawab peradaban. Pihaknya menjelas-

mempengaruhi regulasi yang berlaku,

kan salah satu bentuk kegiatan konkrit

dan menjadi tolak ukur sejauh apa

dari toleransi yaitu dengan mengada-

Perguruan Tinggi Islam mampu mem-

kan Kuliah Kerja Nyata (KKN) lintas

perjuangkan toleransi dan hak ber-

iman dan budaya.

agama bagi mahasiswa muslim mau-

buktikan bahwa Perguruan Tinggi non

pun non muslim. Dengan demikian,

Islam pun dapat menerapkan toleransi

mahasiswa dalam pembangunan kebi-

antara umat beragama dengan baik.

jakan di Perguruan Tinggi Islam me-

Sehingga diharapkan hal tersebut juga

yang berdiri

sudah

memiliki

mushola

yang

Hal ini mem-

miliki peran penting sebagai agent of
tolerance yang berkewajiban untuk
Al-Mandari, Syafinuddin, “Masyarakat
Syiah Indonesia: Antara Pembaruan Sosial
dan Perlindungan Negara”, MAARIF, 7, 146158, Juli, 2012.
15

16

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Kusuma,
Wijaya, “Indahnya Toleransi Beragama Itu
Ada di Kampus-kampus Yogyakarta”, regional.kompas.com/read/2016/12/23/05535791/ind
ahnya. toleransi.di.kampus-kampus .yogya
karta?page=all, diakses tanggal 15 November
2017.
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dapat diterapkan kepada mahasiswa

sebagai tindakan yang intoleran karena

non

telah melanggar hak asasinya.

muslim

yang

terdapat

di

Perguruan Tinggi Islam khususnya di

Berbagai

bentuk

intoleransi

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

pada prinsipnya dapat dibagi menjadi

Penerapan bentuk toleransi, ra-

tiga pandangan utama terkait masalah

sa empati dan menghormati sesama

tindak intoleransi antar kelompok

manusia erat kaitanya dengan mem-

agama. Pertama, kurang tegasnya

perjuangkan

Manusia.

penegakan hukum dan kurangnya ket-

Kebebasan beragama merupakan Hak

aatan pada peraturan. Kedua, bahwa

Asasi Manusia sebagai upaya ijtihad

keadaan akan harmonis dan kondusif

untuk mengolaborasikan nilai keman-

di daerah-daerah dimana kelompok

usiaan dan menghargai hak-hak indi-

agama mayoritas berjumlah jauh lebih

vidu di dalam memilih imamnya mas-

besar dibandingkan kelompok agama

ing-masing. Inti sari dalam ijtihad da-

minotitas, artinya yang berkuasa ada-

lam hal konteks Hak Asasi Manusia

lah agama yang mayoritas. Hal sema-

adalah

perdamaian,

cam ini seharusnya dirubah, karena

resolusi konflik, dan toleransi beraga-

setiap manusia mempunyai haknya

ma dengan mendukung kampanye

masing-masing

kebebasan agama bagi semua manusia

Manusia.

Hak

Asasi

menciptakan

dan membebaskan manusia dalam
belenggu

diskriminasi.17

menunjukkan

bahwa

Hal

ini

kepercayaan

yaitu

Hak

Asasi

Terakhir, masyarakat dan pemimpin agama umumnya menilai bahwa
di

daerahnya

toleransi

beragama

seseorang dalam menjalankan iba-

sangat

dahnya merupakan hak asasi, sehingga

yang

tindakan

dan

intoleransi ini erat kaitanya dengan

kepercayaan

penegakan hukum dan kebijakan di

yang

mengancam

mendiskriminasikan

seseorang tersebut dapat dikatakan

baik dan tidak ada masalah
signifikan18.

perguruan

Tinggi

Ketiga

Islam,

bentuk

karena

ketaatan mahasiswa terganutng pada
Nurish, Amanah, “Belenggu Diskriminasi
pada Kelompok Minoritas Baha’i di Indonesia
dalam Perspektif HAM”, MAARIF, 7, 172182, Juli, 2012.
17

18

Vermonte, Philips J. dan Basuki, Tobias,
“Masalah
Intoleransi,
Toleransi,
dan
Kebebasan
Beragama
di
indonesia”,
MAARIF, 7, 27-42, Juli, 2012.
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kenyamanan dan kesesuaian regulasi

percayaan antar umat beragama di

yang telah ditetapkan tanpa mendis-

Yogyakarta.19

kriminasikan pihak atau golongan ter-

Berdasarkan data-data di atas,

tentu. Timbulnya perdebatan menge-

seharusnya Perguruan Tinggi Islam di

nai bentuk-bentuk intoleransi mem-

DIY dengan ideologi dan peraturan

bawa pada peningkatan sensitivitas

keagaaman yang berlaku dapat mem-

para mahasiswa terhadap kebijakan

beri kemudahan dan tenggang rasa

yang berhubungan dengan toleransi.

terhadap para mahasiswa, baik yang

Pada sisi lain, peran kebijakan

beragama non Islam maupun yang

Perguruan Tinggi sebagai wujud nyata

beragama Islam itu sendiri. Hal ini

toleransi dan solidaritas bagi maha-

akan

siswa yang memiliki latar belakang

langsung

berbeda dapat membantu meredam

untuk melakukan adaptasi dan ber-

situasi yang mengindikasikan intoler-

tahan di lingkungan yang multi-

ansi dan diskriminasi. Wujud gerakan

kultural. Bentuk kebijakan yang tidak

toleransi dan anti-diskriminasi juga

memberatkan

telah diselenggarakan oleh UIN Sunan

Perguruan Tinggi, disertai dengan

Kalijaga, Universitas Kristen Duta

peran

Wacana

Sanata

menunjukkan alternatif pembaharuan

Dharma. Hal ini merupakan bentuk

di lingkungan pendidikan sebagai

kepedulian akan Bhinneka Tunggal

bentuk agent of tolerance.

dan

Universitas

Ika, mahasiswa dari tiga Perguruan

membuat

mahasiswa

ataupun

berbagai

mahasiswa

Agent

tidak

of

yang

secara

langsung

pihak

di

dinamis

tolerance

ini

Tinggi di Yogyakarta tersebut tergerak

merupakan bentuk kepedulian para

untuk melakukan aksi nyata menun-

mahasiswa, baik mahasiswa muslim

jukkan toleransi antar umat beragama

maupun non muslim terhadap aturan

di Indonesia. Ketiga Perguruan Tinggi

hukum

dan

kebijakan

yang

di-

tersebut Melakukan kunjungan ke
Pondok Pesantren Lintang Songo di
Bantul. Kegiatan tersebut merupakan
upaya

mematahkan

opini

publik

mengenai diskriminasi dan miskin ke-

Lebih jelasnya dapat dilihat pada ROS, “3
Perguruan Tinggi di Yogyakarta Lakukan
Aksi Nyata Toleransi antar Umat Beragama”,
http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/4KZ
VVeqK-3-perguruan-tinggi-di-yogyakartalakukan-aksi-nyata-toleransi-antar-umatberagama, diakses tanggal 15 Oktober 2017.
19
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selenggarakan oleh Perguruan Tinggi

untuk

Islam di DIY. Bentuk dari agent of

Perguruan Tinggi. Pendekatan ini juga

tolerance adalah forum diskusi rutin

menjadi bentuk sinergi dalam setiap

antar mahasiswa yang mengkritisi

elemen di Perguruan Tinggi yang

kebijakan

dan

bersifat konsturktif dalam membangun

lingkungan sekitarnya, serta menam-

iklim yang dinamis dan harmonis di

pung saran-saran dari para mahasiswa

lingkungan pendidikan tersebut.

Perguruan

Tinggi

diajukan

kepada

pimpinan

yang peduli terhadap sikap saling

Hukum dan kebijakan yang

menghormati dan menghargai per-

dihasilkan oleh agent of tolerance ini

bedaan dalam lingkungan Perguruan

tidak hanya bersifat represif terhadap

Tinggi.

pelanggaran yang sudah terjadi, meMahasiswa

yang

tergabung

lainkan juga bersifat preventif untuk

dalam agent of tolerance ini dalam

mencegah terjadinya tindakan-tindak

pelaksanaan kajiannya tidak bersifat

an intoleransi dan diskriminasi di

individual, melainkan juga diharapkan

Perguruan Tinggi Islam. Hasil dari

dapat melakukan pendekatan bersama

penyelenggaraan hukum dan kebijakan

dengan dosen Pendidikan Pancasila

ini tidak hanya bermanfaat bagi

dan Kewarganegaraan, dosen Agama,

mahasiswa non Muslim saja, tetapi

serta Biro Kemahasiswaan Perguruan

juga

Tinggi Islam yang bersangkutan. Hal

Muslim dalam menjalankan keper-

ini diharapkan agar agent tersebut

cayaannya masing-masing.

tidak bertindak di luar kebijakan yang
bertentangan

bagi

mahasiswa

Mahasiswa sebagai Agent of

Perguruan

tolerance memiliki peran yang penting

Tinggi, dan dapat berjalan terarah dan

dan strategis dalam pembangunan

jelas, sehingga dapat menghasilkan

hukum dan kebijakan yang bersifat

usulan kebijakan yang bersifat legal

toleran di Perguruan Tinggi Islam. Hal

ini membuat kesadaran mahasiswa

juga berperan sebagai subyek yang

menjadi kritis dan konstruktif, karena

berkontribusi secara aktif dalam pe-

mahasiswa

ngusulan dan perumusan program

sebagai

dengan

bermanfaat

tidak

objek

hanya

dan

berperan

sasaran

dari

kebijakan Perguruan Tinggi, tetapi

kebijakan Perguruan Tinggi Islamyang
ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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untuk memper-juangkan toleransi di

C. PENUTUP
Perguruan Tinggi Islam se-

lingkungan Perguruan Tinggi Islam.

bagai lembaga pendidikan dalam suatu

Agent of tolerance tersebut terdiri dari

negara harus memperhatikan kebutuh-

mahasiswa yang memiliki kesadaran

an mahasiswa dan melindungi hak

akan keberagaman yang terdapat di

setiap

warga

Perguruan Tinggi. Agent of tolerance

negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal

berbentuk suatu forum diskusi atau

29.

kajian di bawah bimbingan dosen

mahasiswa

Hukum

dan

diselenggarakan

sebagai

kebijakan
oleh

yang

Perguruan

Agama

dan

dosen

Pendidikan

Tinggi Islam juga harus sesuai dengan

Pancasila dan Kewarganegaraan serta

semangat

Biro

nasionalisme

dan

jiwa

Kemahasiswaan

Perguruan

toleransi yang tinggi, yang dibangun

Tinggi, yang bertugas membahas dan

berdasarkan amanat UU Nomor 12

mencari solusi permasalahan intole-

Tahun

ransi terutama mengenai masalah ke-

2012

tentang

Pendidikan

Tinggi, agar keutuhan dan keberagaman di Daerah Istimewa Yogyakarta
dapat tetap terjaga secara dinamis.
Hak beragama bagi mahasiswa

beragaman agama.
Hasil

dari

kajian

tersebut

selanjutnya diharapkan dapat diajukan
kepada pimpinan Perguruan Tinggi

merupakan bagian Hak Asasi Manu-

sebagai suatu kebijakan

sia, sehingga Perguruan Tinggi Islam

Dengan demikian, agent of tolerance

perlu menerapkan kebijakan yang adil

ini mampu menjadi alternatif pem-

serta melindungi kebebasan beragama

baharuan dalam menangani kasus

setiap mahasiswa demi terwujudnya

diskriminasi

kepentingan bersama. Mahasiswa pada

Perguruan

saat ini perlu berfikir kritis terhadap

Istimewa Yogyakarta, yang bersifat

permasalahan kebijakan yang berlaku

dinamis dan harmonis dalam bentuk

dan tidak sesuai dengan ke-butuhan

perilaku serta budaya setiap maha-

mahasiswa, sehingga mampu menjadi

siswa yang saling menghormati dan

agent of tolerance yang berkewajiban

menghargai satu sama lain.

dan
Tinggi

yang legal.

ketidakadilan
Islam

di

Daerah

29 JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017 Hal 16-30

Beragama di Indonesia”,
MAARIF, 7, 27-42, Juli, 2012.
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