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SE J A K  t a h u n  2 0 1 9 
K e m e n t e r i a n  A g a m a 
Republik Indonesia telah 

mendengungkan ihwal sikap moderat 
dalam beragama sebagai simbol perekat 
keberagaman masyarakat Indonesia. 
Membangun moderasi beragama sangat 
penting dilakukan di Indonesia karena 
Indonesia merupakan negara yang 
plural, baik agama, suku maupun budaya 
yang menyebabkan adanya berbagai 
keyakinan dan kepercayaan. Sikap 
yang terlalu mengikat dikhawatirkan 
dapat membahayakan isu keberagaman, 
sedangkan sikap yang terlalu bebas 
dikhawatirkan dapat mengakibatkan 
keyakinan seseorang makin bercabang. 
Oleh sebab itu, dibutuhkan ‘jalan 
tengah’ yang mampu menyeimbangkan 
dua sikap tersebut. ‘Jalan tengah’ 
itu dinamai moderasi beragama. 
Wildan Hefni (2020) menyatakan 
bahwa sikap moderat dalam beragama 
sebagai framing adalah kata kunci 
untuk mengelola kehidupan beragama 
yang toleran di antara masyarakat 
multikultural.

Membiasakan moderasi beragama 
bukanlah hal yang mudah sehingga 
dibutuhkan kesadaran atau kemelekan 
diri terhadap urgensi moderasi beragama. 
Kesadaran atau kemelekan ini lazim 
disebut dengan istilah literasi yang pada 
saat ini telah mengalami perkembangan 
menjadi literasi agama, literasi digital, 
literasi pendidikan, dan literasi-literasi 
yang lainnya. Jika dikaitkan dengan 
hakikat moderasi beragama yang 
berhubungan dengan cara pandang, 
sikap, dan perilaku, kemampuan literasi 
yang dibutuhkan untuk membangun 
moderasi beragama adalah literasi moral. 
Menurut Kementerian Agama Republik 
Indonesia (2019) diperlukan sebuah 
kesadaran moral untuk menjalani empat 
indikator dalam moderasi beragama, 
yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, 
antikekerasan, dan akomodatif terhadap 
kebudayaan lokal.

Jika penguatan moderasi beragama 
berkaitan dengan literasi moral, salah 
satu media yang dapat digunakan 
sebagai sarana untuk mengenalkan 
moderasi beragama dalam bingkai 
literasi moral kepada pebelajar/siswa 
adalah karya sastra. Alasan utama 

penggunaan karya sastra sebagai 
penghubung antara moderasi beragama 
dan siswa adalah fungsi sastra, yakni 
sastra itu menyenangkan sekaligus 
mengandung pesan atau amanat. 
Horace yang membahasakan kembali 
pernyataan Wellek dan Warren dalam 
Theory of Literature mengemukakan 
bahwa sastra memiliki fungsi dulce 
dan utile. Dulce berarti indah dan 
utile berarti berguna. Jadi, karya sastra 
lebih menyenangkan untuk dinikmati 
karena keindahannya sekaligus secara 
bersamaan memberikan pesan-pesan 
fungsional sesuai dengan tema yang 
terkandung di dalam karya sastra. 
Senada dengan hasil penelitian Idris 
(2019) tentang tokoh dalam karya 
sastra sebagai teladan untuk pendidikan 
dasar dinyatakan bahwa karya sastra 
sebagai penghibur sekaligus pengajar 

bisa menjadi suatu titik terang untuk 
membantu esensi pencapaian tujuan 
pendidikan.

Karya sastra yang diberikan kepada 
pebelajar adalah karya sastra yang 
bertemakan keagamaan sebagai 
cerita utamanya. Selain bertemakan 
keagamaan, karya tersebut juga berupa 
karya yang banyak diminati oleh 
pembaca usia pebelajar pada umumnya 
agar pesan moderasi beragama dapat 
tersampaikan dengan baik. Salah satu 
di antara karya sastra yang memenuhi 
kriteria tersebut adalah novel Rindu 
karya Tere Liye.

L i t e r a s i  M o r a l ,  M o d e r a s i 
Beragama, dan Sastra

N a n c y  Tu a n a  ( 2 0 0 7 )  d a l a m 
Conceptualizing Moral Literacy 
menyatakan bahwa literasi moral dapat 
dikembangkan melalui pencapaian 
t iga  indika tor,  ya i tu  kepekaan 
etika, kemampuan penalaran etis, 
dan imajinasi moral. Kepekaan etika 
adalah kemampuan menentukan sikap 
ketika dihadapkan dengan situasi etis. 
Kemampuan penalaran etis adalah 
pemahaman yang baik terhadap 
berbagai kerangka etis sehingga dapat 
mencapai kepekaan etika. Sementara 
itu, keterampilan terakhir, yakni 
imajinasi moral adalah kemampuan 
membayangkan berbagai kemungkinan 
atas suatu tindakan-tindakan etis dalam 
situasi etis tertentu. Keterampilan itu 
juga dapat menunjang kemampuan 
kepekaan etika. 

Dalam novel Rindu karya Tere 
Liye, kepekaan etika dalam moderasi 
beragama ditunjukkan oleh sikap 
tokoh Gurutta yang memilih untuk 
patuh terhadap peraturan pemerintah 
dalam melakukan ibadah haji. Sikap 
tokoh Gurutta mencerminkan indikator 
moderasi beragama yang pertama, yakni 
komitmen kebangsaan. Gurutta rela 
menunggu 40 tahun untuk mendapatkan 
surat izin keberangkatan haji dari 
pemerintah, meskipun orang lain tidak 
perlu menunggu selama itu. Hal ini 
dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Terakhir  kal i  ia  melakukan 
perjalanan suci ini adalah empat puluh 
tahun lalu saat masih di Yaman. Dan 
sejak kembali ke Makassar, menjadi 

imam Masjid Katangka, perhatian 
Belanda di Fort Rotterdam tertuju 
penuh padanya. Berkali-kali ia gagal 
memperoleh tiket perjalanan. Kalaupun 
ia berhasil memperolehnya, Kolonel 
Vooren menolak izin perjalanannya 
dengan  a lasan  membahayakan 
perjalanan.” (Hal. 40).

Sikap tokoh Gurutta tersebut 
merupakan bentuk kepekaan terhadap 
situasi yang dihadapinya. Gurutta 
mampu menyadari bahwa melawan 
kebijakan pemerintah secara ekstrem 
tidak akan menyelesaikan masalah. 
Sebaliknya, ketika kebijakan pemerintah 
dipatuhi dengan sabar akan ada jalan 
bagi orang-orang yang rela menuggu 
dengan ikhlas dan sabar. Sikap tokoh 
Gurutta juga dapat menjadi teladan 
bagi siswa yang membaca novel itu agar 
pebelajar menjadi warga negara yang 
menghargai kebijakan pemerintah sebab 
pada dasarnya kebijakan pemerintah 
dibuat untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai landasan kepekaan etika, 
kemampuan penalaran etis diperlukan 
untuk mendorong kepekaan dalam 
moderasi beragama setiap orang. 
Dalam novel Rindu karya Tere Liye, 
penalaran etis dimulai dengan alasan 
sikap Gurutta yang memilih untuk 
mengikuti kebijakan pemerintah dan 
tidak membalas sikap kasar serdadu 
Belanda terhadapnya. Berikut kutipan 
lengkapnya.

“Cukup mijn vriend,” Gurutta 
berkata lembut, sambil memperbaiki 
serban di kepalanya, “Kalian tidak 
akan bertengkar hanya karena seorang 
kakek tua sepertiku, bukan? Aku punya 
penjelasan yang bisa diterima semua 
pihak. Sebentar.” (Hal. 39—40).

Tokoh Gurutta bermaksud melerai 
pertengkaran antara anak buah kapal 
yang mendukung Gurutta untuk 
menaiki kapal dan serdadu Belanda 
yang menghalangi Gurutta menaiki 
kapal. Ketika situasi pelik seperti 
saat itu, Gurutta telah mengambil 
jalan tengah sejak awal dengan cara 
menuruti kebijakan pemerintah untuk 
meminta surat izin resmi dari Gubernur 
Jenderal De Jonge dari Batavia. Dengan 
‘jalan tengah’ tersebut, Gurutta justru 
berhasil membuat serdadu Belanda 
tidak berkutik. Sikap seperti itulah yang 

disebut moderasi beragama berdasarkan 
indikator komitmen kebangsaan. 
Gurutta mampu melakukan penalaran 
dengan baik bahwa pertengkaran tidak 
akan membuat pihak yang bertikai saling 
berterima, tetapi memenuhi persyaratan 
yang ditentukan oleh pemerintah akan 
membuat semua pihak menerima.

K e m a m p u a n  m e m b a y a n g k a n 
berbagai kemungkinan dalam situasi etis 
tentang moderasi beragama diperlukan 
untuk menunjang kepekaan etika dan 
mendukung penalaran etis. Dalam 
novel Rindu karya Tere Liye, imajinasi 
moral dimulai dari kemampuan Gurutta 
mengimajinasikan urgensi toleransi 
terhadap seorang muslim bekas pelaku 
maksiat, seperti tampak pada kutipan 
berikut.

“Besok lusa mungkin ada saja 
penumpang kapal yang tahu kau 
bekas seorang cabo. Tapi buat apa 
dicemaskan? Saudaramu sesama 
muslim, jika dia tahu, maka dia 
akan menutup aibmu. Karena Allah 
menjanjikan barang siapa yang menutup 
aib saudaranya, maka Allah akan 
menutup aibnya di dunia dan akhirat. Itu 
janji yang hebat sekali. Kalaupun ada 
saudara kita yang tetap membahasnya, 
mengungkitnya, kita tidak perlu berkecil 
hati. Abaikan saja. Dia melakukan 
itu karena ilmunya dangkal. Doakan 
saja semoga besok lusa dia paham.” 
(Hal. 314).

Berdasarkan kutipan itu tampak 
bah w a  t o k o h  G u r u t t a  m a m p u 
membayangkan beberapa kemungkinan 
terkait dengan sikap toleran terhadap 
seorang perempuan muslim bekas 
wanita penghibur. Kemungkinan-
kemungkinan tersebut adalah seseorang 
yang mengaku beragama Is lam 
tidak akan mengungkit-ungkit aib 
seseorang. Jika masih saja ada orang 
yang mempermasalahkannya, orang 
itu tidak perlu dihiraukan karena hal 
itu menunjukkan bukti kedangkalan 
ilmunya. Dengan membaca narasi 
tersebut  diharapkan para s iswa 
memiliki sikap toleransi terhadap 
bekas pelaku maksiat sebagai salah satu 
di antara indikator moderasi beragama.

Akhir kata, karya sastra merupakan 
jalan tengah penyelesaian masalah yang 
sulit ditemukan penyelesaiannya.

Membangun Moderasi Beragama 
Melalui Literasi Moral dalam Karya Sastra

RINDU YANG TERBUNUH
R A N D U 

tergolek lemah. 
Namun ia tetap 
tak mau makan 
d a n  m i n u m . 

Ketidakberdayaannya menahan rindu 
membuat ia melupakan jasad yang 
seharusnya ia jaga. Semua orang telah 
membujuk agar Randu mau minum 
barang seteguk, makan barang sesuap. 
Randu tidak mengacuhkan semuanya. 
Ajakan mereka dijawab Randu dengan 
gumaman. Bibirnya hanya membisikkan 
sebuah nama yang pernah membuat 
Randu begitu bersemangat, tetapi juga 
membuatnya hidup segan mati tak mau. 

“Tunggu aku di pantai ini setiap 
sore. Aku tidak tahu kapan aku pulang. 
Hanya tunggu saja setiap sore.” Salam 
perpisahan terakhir yang diucapkan 
Kirana sebelum mereka berpisah. 
Mereka berjalan beriringan menapakkan 
kakinya di atas pasir putih.

Randu tiba-tiba menarik tangan 
Kirana. Kirana berhenti, menatap 
Randu. 

“Aku takut kamu akan jatuh cinta 
dengan orang lain. Seseorang yang 
lebih kaya, lebih berada. Hal sulit bisa 
membuat pikiran seseorang berubah. 
Mungkin juga hati.” Randu ragu dengan 

kata-kata yang baru saja ia ucapkan. 
“Untuk apa ada cinta jika tidak 

saling percaya. Untuk apa ada sayang 
jika kita saling menaruh curiga.” 
sahut Kirana lembut.

Kirana mengelus dada Randu. 
Seketika Randu menjadi tenang. 
Wajahnya  tak  lag i  semurung 
sebelumnya. 

“Aku ke sana juga untuk masa 
depan kita. Kamu punya tabungan, aku 
juga punya tabungan. Hingga tiba nanti 

saat menikah, kita tidak merepotkan 
siapa pun.” Kirana meneruskan 

kata-katanya. 
Pe rp i sahan  i tu  t ak 
bisa ditunda. Kirana 
m e m e l u k  R a n d u 
dengan erat. Kirana 
berusaha  menahan 
isaknya. Namun dari 
kedua air matanya tetap 
keluar butir-butir bening 

tanpa ia sadari. Randu tak jauh berbeda. 
Randu serasa tak pernah ingin melepas 
pelukan itu.

Tiga minggu telah berlalu. Randu 
tetap setia menunggunya di pantai itu. 
Tempat perpisahannya dengan Kirana. 
Namun Kirana tak pernah muncul di 
sana. Yang ada hanyalah sisa jejak-
jejak kaki mereka yang telah dihapus 
oleh ombak.

Dalam penantiannya, Randu mulai 
acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri. 
Pekerjaannya terbengkalai. Bahkan 
perlahan dia mulai mengabaikan 
orang-orang di sekitarnya, termasuk 
keluarganya sendiri. Yang keluar dari 
bibirnya hanya nama Kirana. Ketika 
ada orang yang mengajaknya makan, 
jawabnya aku tak mau makan sebelum 
bertemu Kirana. 

Keadaannya mulai melemah, karena 
tidak ada asupan makanan yang 
masuk. Awalnya ia tetap berusaha 
pergi ke pantai, takut kalau ia terlambat 
menjemput Kirana. Terngiang suara 
Kirana yang agak serak namun indah 
dan lembut. Rambutnya yang selalu 
digerai ketika mereka menikmati masa-
masa bersama. Badannya ramping, 
Randu suka mengangkat tubuh Kirana 
ketika mereka saling berpelukan. Orang-
orang berusaha membantu langkah 
Randu yang tertatih-tatih. 

“Tidak! Aku masih kuat! Aku mau 
menjemput kekasihku.” Matanya 
nyalang sedikit marah. Terbesit dalam 

pikirannya, mereka ingin merebut 
Kirana dari sisinya. 

Randu tetaplah seorang manusia. 
Pada bulan ketiga tubuhnya ambruk 
ketika hendak menuju pantai. Orang-
orang memapahnya ke rumah. Randu 
berusaha meronta, tetapi dengan sisa 
tenaganya, Randu tak akan mampu. 
Sorot matanya yang penuh cinta telah 
meredup. Suaranya melemah. 

“Maafkan aku sayang, jika tak bisa 
menjemputmu sore ini” ceracaunya 
diiringi rintik air mata yang meleleh di 
kedua pipinya.

Tabib terbaik didatangkan oleh 
keluarga Randu. Mereka khawatir 
keadaan Randu akan semakin buruk. 
Tabib-tabib itu tercengang melihat 
Randu yang masih bisa bertahan tanpa 
asupan apa pun. “Sebegini kuatnya 
kekuatan cinta dari Sang Maha Cinta. 
Mungkin kalau orang lain, ia akan mati. 
Ada kekuatan cinta dan harapan untuk 
bertemu sang kekasih yang membuatnya 
tegar. Kalian tahu obatnya?” tanya sang 
tabib. Keluarga Randu menggeleng. 
Tabib itu menghela napas. “Tidak ada 
obat dari kerinduan selain pertemuan.” 
Mereka terbalalak. Pertemuan? Itu tak 
mungkin. juga tidak boleh. Kiranalah 
yang membuat Randu semenderita 
ini. Namun, mereka juga tak bisa 
menyangkal apa yang dikatakan tabib. 
Mungkin ada benarnya. Tabib itu pun 
kemudian pamit. 

Bagaimana menemukan Kirana di 
tengah kota yang semakin ramai? Mereka 
pun berusaha menghubungi keluarga 
Kirana. Tak ada jawaban. Keluarga 
Kirana bahkan tak memedulikan, Kirana 
masih hidup atau sudah mati.

“Apa yang kau banggakan dari 
Kirana? Apa yang kau cari darinya? 
Keluarganya sendiri saja tak peduli. 
Apa untungnya kepedulianmu? Lebih 
baik kau mati saja daripada terus 
merepotkan kami!” Ayah Randu sudah 
tak sabar dengan keadaan Randu 
yang sudah seperti mayat hidup. 
Ayah Randu mengambil galah hendak 
memukul anaknya, seketika Ibu Randu 
menepisnya. Galah itu terpental jauh. 

“Apa yang Bapak lakukan? Bukankah 
Randu itu anak kita? Darah daging Bapak 
juga? Tugas orang tua adalah mendidik 
dan membahagiakan anak-anaknya. 
Orang tua macam apa yang ingin 
membunuh anaknya sendiri. Bahkan 
harimau pun tidak” Ibu Randu menatap 

SUDUT  DESA YANG HILANG
Selamat pagi Indonesia 
Burung-burung gagak kembali 
menyapa 
Dari segi jendela bersorak 
mengais sisa-sisa keadilan 
Dari sudut desa kerbau tak lagi menggarap 
sawah
Sebab tanahnya disulap menjadi kantor-
kantor asing 
Sementara pacul sebagai hiasan dapur kecil 
Tak asing dari senyum sang ibu
Membawa sebongkah beras untuk perut 
lapar
Hari semakin meninggi 
Asap-asap pabr ik  meracuni  tungku 
pernapasan 
Tanah yang dulunya subur menjadi abu 
menyatu dalam kalbu
Hijau rumputnya tak sebanding harga yang 
kau tawari 
 Rakyat kebingungan sebab tak ada yang 
melindungi 
Wahai nahkoda samudera
Apakah hidup hanya sebatas formalitas? 
Atau sekadar ditindas lalu dicampakkan? 
Pertanyaan ini merujuk pada 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
Hari sudah sore
Pernyataan-pertanyaan itu masih mengoyak 
isi kepala 
Sementara cecak sebentar lagi mengoceh 
Hari semakin larut 
Tatkala jawaban semakin tak tentu 
Nasib petani  hi lang dalam jelmaan 
keserakaan
Nyanyian kecil kerap terdengar dari hutan 
Apa kabar Indonesia
Apa kabar keadilan
Masih adakah keadilan terisisa 

MENUJU WAKTU
Sebuah perahu kecil 
Berlayar dari mimpi 
Menggapai setiap lika-liku batu karang 
Sudah saatnya menuju peradaban 
Kota kecil yang selalu ku jumpai pada 
sepertiga malam 
Melampaui rasa rindu yang menggebu 
Mengelilingi waktu  yang suci 
B e r t e m u  p e n y e r u  b e r b a g a i  i s t a n a 
bersemayam derai air mata
Untuk mu Palestina
Untuk mu Madinah 
Untuk mu Makkah
Darinya kebangkitan 
Aku ingin menghabiskan hayat ku 
Sebelum kepergian surga dari pintu yang 
megah
Bemunajat mengenang dosa yang lalu

SEMBILAN PULUH SEMBILAN RINDU
Genap sudah kepergian ibu
Meninggalkan segenap warna
Dari wajah yang mulai dewasa
Tubuh ini tak  lagi mendekap tubuh mu
Waktu itu kembara bersamanya bersemyam
Aksara ini sebagai bentuk temu yang tak 
mungkin
Meski dari jendela rumah aku selalu 
menemui bekas tangan yang mulai keriput
Kala azan berkumandang
Ibu…
Sebenarnya ingin ku mimpikan banyak hal 
tentang mu
Namun kerap kali hujan membasahi tidur ku
Ranting serta dedaunan menjadi musim 
palimg riuh
Tatkala buku pergi ke malam yang jauh
Mendekap rasa penuh cinta
Pada setiap halaman buku
Malam buta tangisan kecil terdengar di sudut 
kamar
Saat ranjang mendengar bagai nyanyian 
tuhan
Dari mu nyenyak rindu ku hadir 
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suaminya dengan mata menyala. 
Di tengah perkelahian mereka, 

seseorang datang tergopoh-gopoh dan 
napasnya terengah.

“Kirana Bu,  Pak. Kirana sedang 
di balai.” kata orang itu dengan napas 
tersengal berat.

Mendengar nama Kirana disebut, 
Randu bangkit. Matanya menyala 
kembali. Entah dengan kekuatan 
darimana Randu menerabas bapak 
dan ibunya. Di balai orang-orang telah 
berkerumun. Randu berusaha membelah 
kerumunan, hingga akhirnya sampai di 
depan. Ia melihat Kirana, tangannya 
diikat, wajahnya menunduk, ada seorang 
polisi juga Pak Lurah di sampingnya. 
Randu berusaha bersuara tapi suaranya 
tak terdengar. 

“Kirana tak boleh lagi tinggal di desa 
ini. Ia telah mencemarkan nama baik 
desa kita. Pak polisi akan membawanya 
ke pusat rehabilitasi. Mudah-mudahan 
Kirana segera sadar” ujar bapak Pak 
Lurah dengan lembut. Kirana menunduk 
lemah. Matanya berkaca-kaca. 

Randu berlari ke depan, berusaha 
melepaskan Kirana. Namun belum 
langkahnya sampai, beberapa orang 
polisi yang berjaga di sekitar kerumunan 
berusaha mencegahnya. Randu berusaha 
melawan. Namun ia terlalu lemah. 
Randu dengan mudah bisa dibekuk. 

“Tunggu!” Kirana bersuara. Hening. 
Orang-orang terdiam. Ikatan Kirana 
dilepaskan atas perintah Pak Lurah. 
Randu merindukan suara itu. Kirana 
mendekat. Berjongkok dihadapan 
Randu yang tak berdaya. 

“Kirana. Benarkah itu kamu? Sudah 
lama aku menantimu. Akhirnya kamu 
pulang.” Mata Randu mengerjap ceria. 

“Tetapi aku pulang bukan untuk 
menemuimu. Aku pulang karena aku 
terpaksa pulang. Diseret petugas.” Kirana 
menunduk lesu. 

“Maksudmu?”
“Hidup di kota tidak semudah 

apa yang diceritakan orang. Banyak 
pengeluaran di luar dugaan. Mau pulang 
kampung pun aku malu. Aku sudah janji 
sama kamu, mau menabung demi kita. 
Akhirnya aku menjual tubuhku Randu. 
Aku tak lagi perempuan yang pantas 
bagimu.” Kirana berusaha tampak tegar. 

Randu tersentak. Ia tak lagi berusaha 
meron ta .  Tenaganya  melemah. 
Kekuatan yang merasukinya meruap 
entah kemana. Dadanya menyempit 
serasa dihimpit bumi. Tak terasa 
Randu tak sadarkan diri. Orang-orang 
menghambur berusaha menolongnya. 
Kirana berusaha melepaskan diri namun 
tak mampu. Sudah waktunya ia untuk 
meninggalkan kampung itu. Rindu 
Randu kini disambar angan kosong.
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