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Situasi Internasional

 Arus globalisasi terlalu kencang, seolah masa 
depan datang terlalu cepat, melampaui daya 
dukung umat, menyebabkan multiple-shocks:
1. Theological Shock
2. Cultural Shock
3. Political Shock
4. Economical Shock
5. Science & Tecnological Shock



Cultural Shock

 Pergeseran norma-norma keluarga
 Pergeseran nilai-nilai di dalam masyarakat
 Pergeseran figur idola fungsional
 Pergeseran figur idola publik
 Perubahan radikal dalam mode/fashion
 Perubahan dalam menu/konsumsi
 Lahirnya budaya “membuang”dan menyewa
 Menipisnya budaya malu 



Political Shock

 Dari elit bangsawan ke elit birokrasi
 Dari elit pesantren ke elit kampus
 Dari central power ke local power
 Dari bandit nasional ke bandit lokal
 Dari leader charismatic ke  manager 

professional
 Dari monarki-otoriter ke demokrasi-terbuka
 Dari promosi like & dislike ke meritokrasi



Science & Tecnological Shock

 Dari tradisi gentongan ke HP
 Dari telegram ke SMS 
 Dari cangkul/kerbau ke traktor
 Dari anai-anai ke mekanik (penuaian sampai 

pemutihan beras)
 Dari perahu layar ke jet
 Dari tenaga otot ke hydrolic
 Penemuan sistem satelit



Pondasi /Pijakan  Asy’ariah

 Akal dan Wahyu
 Zikir, Pikir dan Amal Shaleh
 Filosopy
1. Sejarah
2. Bahasa
3. Metodologi
4. Filsafat



Kaidah Dasar

 Pendidikan
 Agama
 Budaya



Teologi Dasar Asy’ariah

 Kebenaran Mutlak Milik Tuhan
 Agama adalah Ciptaan Tuhan
 Manusia Milik Tuhan
 Kehendak Tuhan adalah Mutlak
 Keadilan Tuhan berlaku pada semua Makhluk
 Hukum Tuhan adalah menurut ukuran Tuhan



TUHAN TUHAN ITU 
MILIK SIAPA ? 

Tuhan sengaja menciptakan Tuhan 
Tuhan untuk mempertegas eksistensi 

KETUHANANNYA



Tujuan Agama

 Melindungi Jiwa
 Memelihara Akal
 Melindungi harta Benda
 Memelihara keturunan
 Keseimbangan kehidupan



SIKAP KEAGAMAAN

Eksklusif
Inklusif 
 Paralel/ Plural.



PENJELASAN
 Sikap ekslusif artinya, seseorang menganggap

bahwa hanya agamanya saja yang benar,
sementara yang lain salah

 sikap inklusif artinya seseorang beranggapan,
bahwa agamanya yang paling benar, tetapi
agama lain juga mengandung kebenaran;

 sikap plural artinya, seseorang menganggap
bahwa semua agama sama dan mengandung
kebenaran masing-masing



RUH GERAKAN 

Penegasan bahwa ada satu Tuhan
tak terbatas (Maha Kuasa) yang
ada di balik semua kesan dan
pandangan agama yang berbeda.
Tidak beralasan bagi suatu agama
yang mengklaim dirinya paling
benar dan menganggap agama
yang lain salah.



TANTANGAN KEDEPAN

A. Bukan perbedaan agama yang menjadi masalah besar tetapi
perbedaan faham dan kepentingan yang selalu mengatas
namakan agama. Hal ini merupakan kenyataan sejarah yang
tidak bisa diingkari keberadaannya, dan merupakan tantangan
yang dihadapi oleh agama-agama dunia

B. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pemahaman
yang plural terhadap agama. Setiap agama hendaknya dinilai
sebagai tradisi-tradisi yang utuh, bukan sebagai fenomena
keagamaan yang partikular. Tradisi perbedaan keagamaan
hendaknya dianggap sebagai sama-sama produktif (equally-
productive) dalam mengubah manusia dari perhatian pada diri
sendiri (Self-Centredness) menuju perhatian pada Tuhan
(Reality-Centredness)



Empat Kekuatan yang mestinya 
dibangun oleh Mahasiswa

 Kedalaman Spiritual
 Keagungan Akhlak

 Keluasan Ilmu
 Kematangan Profesional



PESAN BIJAK

JANGAN MEMBENCI ORANG YANG
MEMUSUHI PANDANGAN DAN KEYAKINAN
AGAMA ANDA

SETIAP ORANG TIDAK PERLU MENJADI
AHLI, TETAPI SETIAP ORANG PERLU
UNTUK SEMAKIN DEWASA (Pater Drost, S.J.)


