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Pendahuluan
Pandemi virus Corona (Covid 19) sampai dengan akhir 

Agustus 2021 telah merenggut sebanyak 4,5 juta lebih jiwa dari total 
216 juta lebih kasus di seluruh dunia (Wikipedia Covid 19 Pandemic 
Data: 30/8/2021). Jumlah demikian tampak masih jauh dari jumlah 
korban wabah-wabah pandemi pada masa-masa sebelumnya, antara 
lain wabah Justinus mencapai 25 juta jiwa kematian, wabah Black 
Death mencapai 70-100 juta jiwa kematian dan HIV/AIDS pada 2005-
2012 mencapai 32 juta jiwa kematian (Lenox, 2020: 14-15), akan tetapi 
pandemi Covid 19 belum tuntas. Dalam aspek tertentu, pandemi 
Covid 19 mengasah nyali manusia untuk terus berjuang dengan 
kehidupannya dengan gaya baru (new normal). Dalam bidang 
agama dan keberagamaan, Covid 19 mengguncang penghayatan 
keagamaan (Lenox, 2020), mencemaskan (Rigoli, 2021), shock (Bagir, 
2020) bahkan menjadi “mati gaya” (Regus, 2020). Kendati demikian, 
peran agama tetap dituntut para penganutnya di masa pendemi. 
Mereka terus mencari solusi dan memastikan Tuhan tidak sedang 
”karantina mandiri” (Lenox, 2020:16). Dalam masa pandemi covid 
19, agama dianggap sebagai sebuah tatanan sosial yang daripadanya 
dituntut jawaban atas berbagai persoalan akibat Covid 19 (Bagir, 
2020). 

Novelist India, Arundhati Roy menyebut, “pandemic is a 
portal” (Financial Times, London: 2020). Pandemi menjadi gerbang 
perbaikan peradaban, tetapi sekaligus gerbang kemelaratan. 
Segmen agama dijadikan gerbang solidaritas universal tetapi 
sekaligus menjadi gerbang kelahiran nabi-nabi non sains. Di tengah 
perjuangannya mencari jawaban dari Tuhan, orang-orang beragama 
kerap kali menampilkan narasi-narasi ambigu, bahkan menyesatkan. 
Orang-orang beragama juga melakukan aktivitas keagamaan yang 
kontraproduktif dengan upaya-upaya penanganan pandemi. Pada 
beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, agama kerap kali 
menjadi penghalang upaya-upaya pencegahan Covid 19 (Schnabel 
& Schieman, 2021: 1; Knight, Dudenkov and Cheshire, 2021:1). 
Bila disingkatkan, kontestasi wacana dan tindakan keagamaan 
di Indonesia kerap kali menunjukkan tiga (3) fenomena berikut, 
yaitu pertama, simplifikasi agama pada aspek-aspek tekstual Kitab 
Suci. Teks-teks keagamaan tertentu dijadikan basis refleksi untuk 



241

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

membenarkan diri sendiri dan atau menyalahkan pihak lain. Kedua, 
tendensi eksklusi teologis pada praktik-praktik keagamaan. Orang 
menganggap dirinya sebagai penganut agama yang benar, sebab 
itu tak segan menyebut orang lain yang berbeda sebagai lain kafir 
syirik, bid’ah dan sejenisnya. Eksklusi teologis, menampilkan watak 
“sangar” agama terhadap keragaman bangsa. Ketiga, pengabaian 
hasil riset. Keberagamaan rabun terhadap dinamika sains. Riset-
riset ilmiah dipandang “sebelah mata”, bahkan “menutup mata” 
terhadap hasil riset, terutama dari lembaga-lembaga riset bidang 
kesehatan. Alhasil, aktivitas keagamaan tertentu menjadi salah 
salah satu kluster penyebaran Covid 19. Di sini para penganut agama 
terjerumus dengan penyampaian kebenaran pseudo-sains (sains 
yang palsu).

Tulisan ini hendak menghubungkan aktivitas keagamaan 
masyarakat di era Covid 19 bertolak dari konsep berpikir Charles 
Sander Peirce yaitu belief (keyakinan), inquiry (investigasi), dan 
meaning (makna). Tampaknya, keberagamaan di tengah pandemi 
Covid 19 harus dihadapkan vis a vis dengan perangkat pencarian 
kebenaran Peirce, yakni belief (keyakinan), inquiry (investigasi) dan 
meaning (makna). Agama tidak cukup dengan hanya mengandalkan 
keyakinan, atau hanya logika saja, tetapi dibutuhkan kesinambungan 
antara keyakinan, logika dan hasil akhir yang mengubah keadaban 
publik (transformatif sosial). Dalam ketiga perangkat ini, orang-
orang beragama tidak “mati kutu” dalam interpretasi-interpretasi 
tekstual keagamaan, tetapi bersedia menguji kebenaran setiap 
informasi dan wacana melalui riset-riset ilmiah, dan akhirnya 
memperlihatkan makna (meaning) bagi perbaikan kemanusiaan. 

Gagasan Triadik Charles S. Peirce Di Tengah Kege-
lisahan Sosial

Pandemi Covid 19 adalah sebuah fakta yang menggelisahkan. 
Jika dibandingkan dengan fakta-fakta sosial yang menggelisahkan 
lainnya dalam era revolusi digital ini, pandemi Covid 19 dapat 
dipandang sebagai akar dominatif problem sosial kemasyarakatan. 
Lebih celaka lagi apabila segmen sosial lain seperti agama dan 
keagamaan, politik dan hukum dalam negara turut menjadi 
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pelecut kegelisahan sosial. Menjawab kegelisahan sosial di bidang 
keagamaan, Charles Sander Peirce, seorang filsuf dan sosiolog 
Amerika mengedepan tiga perangkat berpikir, yang satu dengan 
yang lainnya tidak dapat diabaikan. Peirce menyebut dirinya sebagai 
seorang pragmatisme, seperti juga ditulis oleh beberapa muridnya 
kemudian William James dan John Dewey, Richard Rorty, Hilary 
Putman dan Alan Malachowski (2013:1-13). Filsafat pragmatisme 
Peirce menjunjung tinggi pengetahuan berdasarkan pada manfaat. 
Aliran pragmatisme menegaskan tesis bahwa pengetahuan yang 
benar adalah pengetahuan yang membuktikan dirinya bermanfaat. 
Filsafat pragmatisme hadir untuk melawan filsafat klasik, filsafat 
abad pertengahan, dan filsafat modern yang lebih banyak 
dipengaruhi oleh gerakan renaissance, dalamnya aspek moral dan 
agama diabaikan. Pada pihak Gereja, terjadi perdebatan hebat 
tentang penemuan sains, dan bahkan menolak sains yang bersifat 
empiris pada masa Copernikus (Deely, 1994: 42-43) dan Galileo 
Galilei (Deely, 1994:61-64.; Munitz, 1981:6). Dalam studi-studi 
filsafat, teori pragmatism identik dengan Wiliam James dan John 
Dewey, iya, sebab pada masanya, Peirce tidak banyak menuliskan 
segala temuannya melalui buku-buku, kecuali traktat-traktat kuliah 
dan seminar. William James kemudian mengumpulkan tulisan 
Peirce dan berupaya merumuskan arah berpikir falsafati Peirce, 
pragmatisme, yang kemudian dipopulerkan oleh James dan Dewey 
(Munitz, 1985:16). William James adalah sahabat karib Peirce dan 
merasa bahwa teori-teori yang dikembangkannya berdasar pada 
gagasan pragmatism Peirce (James, 2010:9-11; James,1987:506).

Charles Sanders Peirce lahir di Cambridge, pada 1839. 
Dia disebut sebagai generasi pasca Kant (Munittz, 1981; Houser & 
Kloesel, 1992). Ayahnya sangat memperhatikan pendidikan Charles 
S. Peirce. Dengan kondisi pendidikan yang hebat dari masa kecil, 
Peirce tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia sangat tertarik dengan 
permainan teka-teki yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan 
sejak masa kecil dia senang duduk sendirian di laboratorium kimia. 
Peirce menghabiskan pendidikannya di Universitas Harvard. 
Pendidikannya dikonsentrasikan pada filsafat dan ilmu-ilmu fisika. 
Peirce menerima gelar master of art (MA) dalam bidang Matematika 
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dan Kimia dan bekerja selama tiga tahun pada observatorium 
astronomi di universitas Harvard. Selain itu, Peirce juga memiliki 
kesibukan lain, yaitu memberikan kuliah di Universitas Johns 
Hopkins. Ia menikah dengan Marriet Melunisia Inadequases, 
seorang Feminis pertama AS, dan bersama-sama memperhatikan 
keberagamaan orang-orang pada zamannya, terutama orang-
orang dalam persekutuan Gereja Episkopal. Peirce mengalami dan 
menyaksikan satu dinamika hidup keagamaan yang ketat dan rigid, 
bersama keluarga dan orangtuanya. 

Sebagai seorang saintis, Peirce justru hidup dalam genggaman 
konservatisme gereja episkopal. Setiap otoritas keagamaan 
menawarkan kebenaran absolut dan betapa setiap kebenaran 
diklaim sebagai satu-satunya benar. Inilah dasar kegelisahan 
akademik Peirce. Kegelisahan Peirce (Munitz: 17-25; Plowright, 
2016:10-12) berdasar pada tiga hal yaitu, pertama, cara keberagamaan 
yang rigoristik; kedua, interpretasi teks keagamaan yang cenderung 
monotekstual. Ketiga, dalam hal tertentu penggunaan dalil-dalil 
keagamaan yang eksklusif justru berbenturan dengan kebenaran-
kebenaran dalam matra hidup lain seperti kultural, sosial, dan 
bahkan politik. Sebagai seorang pragmatis, Peirce menunjukkan 
bahwa setiap klaim kebenaran harus diuji melalui konsekuensi-
konsekuensi dari praktik agama dalam keberagamaan. Suatu klaim 
kebenaran belum tentu benar apabila tidak diuji dalam sebuah 
ruang yang lebih luas (publik), sebab itu teori pencarian kebenaran 
Peirce diringkas dalam tiga diksi, yaitu belief (keyakinan), inquiry 
(investigasi) dan meaning (makna). 

Keyakinan (belief)
Belief adalah sebuah pernyataan tentang dalil seseorang 

yang dijadikan pedoman untuk mendapatkan kebenaran. Peirce 
mendefinisikan belief (keyakinan) sebagai berikut:

A belief is the assertion of a proposition a person holds 
to be true; it is that upon which a person is consciously 
prepared to act in certain definite way; it marks a habit of 
mind; it is opposite of a state of doubt. (1981: 27).
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Dari pengertian tentang keyakinan di atas, Peirce 
menunjukkan empat langkah penting dalam membangun sebuah 
keyakinan yaitu dalil (proposition), penegasan (assertion), dibentuk 
dalam kebiasaan berpikir (habits of mind), dan adanya keyakinan/
keraguan (belief/doubt). Dengan kata lain, keyakinan dibentuk jika 
seorang merasa yakin dengan sebuah dalil keagamaan, dipertegas 
oleh tindakan tertentu dan dibiasakan dalam pola pikir. Keempat 
langkah di atas membingkai setiap orang beriman untuk membatasi 
pengakuannya pada hal tertentu dari agama dan keagamaan, 
sebaliknya menolak orang tertentu atas keyakinan yang dimilikinya. 
Setiap orang yang percaya akan sesuatu sebagai benar pasti akan 
bertindak dengan cara/pola-pola tertentu pula. 

Bagian pokok yang termasuk dalam belief menurut Charles 
terdiri dari, pertama, proposisi/dalil (proposition). Menurut Peirce, 
“every belief is belief in a proposition”. Setiap keyakinan selalu ada 
di dalam proposisi (berdalil), pada sesuatu yang dianggap benar. 
Pada setiap agama terutama dalam Kristen dan Islam terdapat dalil-
dalil pamungkas bagi untuk membingkai kebenaran agama. Dalam 
kekristenan, “Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang 
pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku” 
(Yoh. 14:6). Pernyataan Tuhan Yesus yang mengumumkan sebuah 
kepastian kepada para pengikutNya bahwa Dia (Yesus) merupakan 
jalan menuju kepada Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. 
Dalam Islam,”sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab 
dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahaman. Mereka 
kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk (QS. 
Al Bayyinah:6). Perikop ini juga mengumumkan sebuah kepastian 
bahwa hanya orang-orang Islam sajalah yang akan masuk surga. 
sedangkan sebaik-baiknya nonMuslim, akan masuk ke neraka juga. 
Proposisi alkitabiah dan Qurani yang membentuk keyakinan para 
penganutnya. 

Kedua, assertion (penegasan). Sebuah penegasan hadir untuk 
mendukung proposisi. Penegasan mewakili sikap proposisional 
tertentu: cara merespons, sikap mental atau perilaku yang diadopsi 
sehubungan dengan proposisi tertentu. Jadi ketika seorang telah 
menyatakan sebuah proposisi berarti orang bersangkutan telah 
menegaskan dirinya untuk sepakat mendukung bahwa proposisi itu 
benar adanya. Dan ia harus taat dengan kebenaran yang dikatakannya. 
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Setiap orang harus bertanggung jawab atas kebenaran yang telah 
disampaikannya. Sebab itu tidak heran, para penganut agama dapat 
tersegregasi secara internal oleh karena pilihan dan ketegasan hati 
untuk meyakini proposisi. Mulai muncul kelompok agama yang 
disebut puritan (murni), dan yang lainnya disebut kelompok agama 
sinkretik (tidak murni). Adapula penganut agama yang fundamental 
(berhaluan kanan), kelompok agama moderat (berhaluan tengah) 
dan liberal (berhaluan kiri). Perbedaan interpretasi terhadap teks-
teks keagamaan merupakan bagian dari assertion (penegasan) 
dari keyakinan. Demikian juga tindakan keagamaan yang inklusif 
dan eksklusif merupakan asertisasi (penegasan) dari keyakinan 
keagamaan individu. Pada masa Covid 19, tidak sedikit ditemukan 
dakwah dan seruan keagamaan yang eksklusif, yakni membenarkan 
tindakan keagamaan sendiri, sebaliknya menghakimi tindakan 
keagamaan orang lain. 

Ketiga, habit of mind (membentuk kebiasaan berpikir). Menurut 
Peirce “a belief as a habit is not a momentary state of consciousness, 
like having a twinge of pain or seeing a flash of lightning. It endures 
or persists over time” (1981:29). Keyakinan sebagai sebuah kebiasaan 
bukanlah keadaan kesadaran sesaat, seperti memiliki sedikit rasa 
sakit atau melihat kilatan petir, melainkan bertahan atau berlanjut 
dari waktu ke waktu. Keyakinan akan membentuk kebiasaan 
seseorang sekaligus bisa mengubah cara pandang seseorang untuk 
berpikir yang pada akhirnya keyakinan tersebut membentuk watak 
yang mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan tindakan. 
Sebab itu, keyakinan dilihat sebagai suatu kebiasaan yang sifatnya 
bukan sementara. Keyakinan bagaikan tusukan yang menyakitkan 
atau adanya cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Bagi orang-
orang beragama, tindakan apapun terhadap yang lain adalah ekspresi 
keagamaan. Pelaku diyakini sebagai tanda kehadiran Allah untuk 
bertindak dengan cara tertentu, entah menolong seseorang atau 
memusnahkan, entah menghidupkan peradaban atau mematikan 
peradaban. Sejarah kekristenan telah menunjukkan hal ini pada 
masa Perang Salib, di mana Perang Salib diyakini sebagai Perang 
Suci. Perang Jihad dalam kerusuhan Poso dan Ambon juga diyakini 
sebagai Perang suci, dan seterusnya.

Kempat, doubt and belief (keraguan dan keyakinan). Menurut 
Peirce keyakinan ditandai dengan adanya penegasan/penerimaan 
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setiap proposisi, sedangkan doubt berarti mempertanyakan proposisi 
yang ada atau bahkan menolaknya. Namun bagi Peirce (1981:31), 
keraguan/doubt harus dibedakan dari ketidaktahuan (ignorantia) 
atau kurangnya kesadaran akan proposisi yang bersangkutan. 
Dalam pandangan Peirce (1981:32), doubt terdiri dari dua jenis, yaitu 
pertama, keraguan yang genuine (asli, alamiah) dan kedua, keraguan 
artifisial (non alamiah/keraguan yang dibuat-buat), seperti yang 
pernah dilakukan oleh Descartes. Keraguan genuine adalah keraguan 
terhadap sesuatu yang patut diragukan. Peirce menganggap ada 
sesuatu yang tidak perlu diragukan kebenarannya sehingga di 
balik metode keraguan Peirce terdapat keyakinan yang tidak dapat 
diabaikan. Dengan kata lain, memang ada beberapa hal yang sudah 
pasti diyakini dan tidak boleh diragukan lagi kebenarannya oleh akal 
sehat manusia. Perbedaan keduanya ditentukan oleh bagaimana 
pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku dan kebiasaan. Bagi 
Peirce (Deely, 1994:1827), belief dan doubt berkaitan erat dengan 
diskusi-diskusi tentang kebenaran dalam agama dan etika. Ketika 
seseorang merasa ragu, maka orang bersangkutan mempunyai 
perilaku yang tidak membentuknya sebagai suatu kebiasaan 
tertentu, berbeda dengan orang yang yakin. Dalam era Covid 19, 
tidak jarang ditemukan keraguan sana sini, tetapi diimbangi dengan 
keyakinan pada kekuatan Tuhan untuk mengubah hati banyak orang 
pada solidaritas semesta.

Investigasi (investigation)
Agama tidak cukup hanya menjadi domain keyakinan, 

akan tetapi harus menjadi domain logika dan rasionalitas publik. 
Santo Anselmus Canterbury (1033-1109) menegaskan tesis Credo ut 
intelligam, intelligo ut credam (Saya percaya supaya saya mengerti, 
sebaliknya saya mengerti supaya saya percaya). Santo Anselmus 
(1998:5-104) sebagai seorang filsuf berusaha menyadarkan orang-
orang beragama (Kristen) melalui kekuatan akal, ratio, namun 
tetap berpendirian bahwa iman (keyakinan) adalah prasyaratnya. 
Keyakinan seseorang kepada Tuhan membantunya menemukan 
pengetahuan tentang Tuhan dan segala ciptaanNya. Hanya dengan 
percaya kepada Tuhan, seseorang dibantu untuk memahami segala 
sesuatu yang telah diciptakan. Sebagai seorang teolog, Anselmus 
mengarahkan pembacanya untuk pertama-tama menaruh 
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kepercayaan kepada Tuhan. Setiap individu mengakui terlebih 
dahulu adanya kebenaran absolut (Tuhan), yaitu sebuah kebenaran 
yang tertinggi, dari mana kebenaran-kebenaran lain berpartisipasi. 
Anselmus mengedepankan keyakinan lebih tinggi daripada 
rasionalitas manusia dan reason dari segala sesuatu. Namun tidak 
diharapkan keyakinan membuat seseorang menjadi tidak mengenal 
rasionalitas. Sebaliknya, intelligo ut credam, saya mengerti supaya 
saya percaya. Dengan kekuatan ratio, Anselmus merasionalisasi 
keberadaan Tuhan. Dengan demikian, Anselmus berupaya menjaga 
kesinambungan antara keyakinan dan rasionalitas. Logika harus 
membimbing seseorang untuk mengerti dan memahami apa yang 
diyakini. Hal ini tidak menutup kemungkinan dimana daya nalar 
seseorang justru membuatnya semakin tidak percaya atau tidak 
yakin, meragukan sesuatu yang diyakini, mengingat perangkat-
perangkat penyelidikan rasional yang berbeda-beda dan multi 
standar. Namun mengatakan bahwa Tuhan tidak ada adalah sebuah 
kontradiksi dalam pengertian, sebab.

Peirce (1981:43) menggunakan istilah investigation 
(investigasi), dengan dua perangkat utama, penemuan ilmiah (inquiry) 
dan penalaran (reasoning). Yang pertama mengarahkan kita untuk 
mendiskusikan hakikat realitas, sedangkan yang kedua menuntut 
kita untuk menemukan alasan rasional mengapa kita meyakini dan 
untuk apa kita meyakini sesuatu. Untuk kepentingan investigasi, 
maka dalam penelitian agama-agama sejak 1970-an entitas agama 
dihubungkan dengan disiplin keilmuan lainnya seperti sosiologi, 
antropologi, sejarah, fenomenologi politik dan seterusnya. Keyakinan 
yang benar akan realitas dapat diperoleh melalui metode investigasi 
dengan teknik observasi (observation), penalaran (reasoning), dan 
kesimpulan atas dasar interpretasi (a process of interpretation). 
Menurut Peirce (1981:44), metode penyelidikan memperkuat apa 
yang diyakini sebagai benar. Dengan demikian, kebenaran dipahami 
sebagai produk dari proses pencarian, pengujian dan interpretasi 
yang dilakukan secara kontinu terhadap realitas. 

Menjaga sisi simetris antara agama dengan rasionalitas 
publik telah menjadi bagian penting dalam para ilmuwan di bidang 
keagamaan di Indonesia. Sejak Soekarno, ditegaskan tentang 
pentingnya perangkat rasionalitas pada agama, tanpa mengabaikan 
esensi ilahiah agama an sich. Rasionalitas membimbing agama 
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pada watak keberagamaan yang inklusif. Daya jelajah akal 
sehat memungkinkan interpretasi-interpretasi baru menuju 
kontekstualisasi teks keagamaan, sehingga esensi agama menyapa 
semua bahasa dan budaya lokal. Presiden Soekarno dalam pidatonya 
mengatakan, “Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi, Kalau 
jadi Islam, jangan jadi orang Arab, dan Kalau jadi Hindu, jangan 
jadi orang India”. Soekarno menegaskan sebuah imperasi wawasan 
nusantara bagi rakyat Indonesia: “tetaplah jadi orang nusantara 
dengan adat-budaya nusantara yang kaya raya ini”.  Pidato Soekarno 
ini kemudian dianasir secara kreatif oleh beberapa cendekiawan 
dan ilmuwan ternama Indonesia antara lain Nurcholish Madjid 
(Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan beberapa 
organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) 
dan Muhammadiyah dengan konsep-konsep keagamaan (Islam) 
yang inklusif dan kultural. Cak Nur (2019:661-668) menggunakan 
tiga perangkat dasar untuk mengalasi dinamika keberagamaan di 
Indonesia, yaitu, 1) agama yang terpaut dengan dimensi intelektual; 
2) agama yang terpaut dengan dimensi kultural dan 3) agama yang 
terpaut dengan dimensi artistik/estetik. Agama di sini dipandang 
sebagai satu rangkaian siklis antara keyakinan (belief), akal sehat 
(rationality), dan kelembutan/keramahan. Masa pandemi Covid 19 
adalah masa-masa di mana rasa keberagamaan manusia ditantang 
untuk menjaga keseimbangan antara dinamika keyakinan dan 
rasionalitas. Seruan para tokoh agama untuk melantunkan doa 
di tengah-tengah pandemi sambil menjunjung tinggi protokol 
kesehatan sebagaimana dianjurkan para peneliti bidang kesehatan 
adalah gambaran bagaimana agama dapat hidup berdampingan 
dengan sains, sebaliknya, para tokoh agama yang tidak mau tahu 
dengan riset dan protokol kesehatan pada perayaan-perayaan 
keagamaan layak disebut sebagai produsen pseudo-sains (sains 
palsu), yang dapat mencelakakan satu generasi atau satu komunitas 
agama. 

Meaning (Makna)
Teori makna Peirce mengarahkan individu pada sebuah 

logika yang sehat untuk memandu riset. Bagi Peirce, mencapai 
kejelasan argumentasi adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi jika 
kebenaran menjadi ketertarikan utama seseorang. Setiap individu 
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tidak dapat meraih kebenaran jika ia tidak memiliki gagasan tentang 
ide-ide atau keyakinan-keyakinan. Sebab itu bagi Peirce, teori 
makna merupakan bagian penting dari logika investigasi (Munitz, 
1981:48; Plowright, 2016: 51-52). Agama harus menghadirkan 
karakteristik problem solving adalah tujuan dari teori Makna Peirce, 
sebagai rangkaian yang tak terpisahkan antara keyakinan, logika 
dan kebermaknaan bagi keadaban publik. Teori Makna sangat 
menekankan urgensi penggunaan logika dalam membimbing 
investigasi. Syarat dari kebenaran adalah faedah atau manfaat. Suatu 
teori dianggap benar oleh penganut pragmatisme apabila kebenaran 
merupakan hasil dari sebuah investigasi, antara lain berupa metode 
bagaimana memahami ide dengan jelas. Satu hal penting yang harus 
diketahui bila berbicara tentang teori makna adalah klarifikasi 
konsep-konsep intelektual (The clarification of intellectual concept) 
sebagaimana yang terjadi pada postulat-postulat keyakinan. Konsep 
harus digunakan dalam pernyataan keyakinan apapun. 

Metode pragmatis Peirce dipakai untuk menjelaskan makna 
(meaning) ide-ide untuk kebutuhan praktis, namun setiap individu 
dituntut untuk tidak menggunakan konsep-konsep yang subjektif 
dan introspektif semata, melainkan pada praksis operasional, yang 
dapat diterima semua masyarakat dan memiliki kontribusi sosial. 
Bagi Peirce (Munitz, 1981:50) seorang tidak dapat menentukan arti 
sebuah konsep/ide dalam keterisolasian. Makna sebuah konsep 
tidak melulu dari dan untuk diri individu, sebaliknya, terbuka 
bagi banyak orang. Setiap individu dapat menunjukkan suatu 
keyakinan kepada orang lain bahwa konsep-konsep yang digunakan 
bermakna bagi semua orang. Dengan kata lain, orang lain mendapat 
pembenaran atas konsep dari apa yang kita tunjukkan di hadapan 
mereka. Selanjutnya standar kebenaran dari satu konsep terletak 
pada hasilnya. Evaluasi atas praksis keyakinan kita dalam ruang 
publik merupakan hasil yang didapat apakah konsep/ide-ide kita 
bermakna konstruktif atau destruktif bagi orang lain. Sebuah konsep 
mendapat kejelasan maknanya dalam ruang publik. Konsep dapat 
dijadikan pegangan bagi semua orang jika membantu kebaikan 
bersama, sebaliknya, konsep dan keyakinan-keyakinan yang kita 
tunjukkan akan diabaikan jika ternyata merusakan individu atau 
kelompok sosial. Jadi bagi Peirce, setiap ide dan keyakinan diperiksa 
dengan akal sehat, namun kebenaran sebuah konsep yang logis 
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diukur dalam konsekuensi-konsekuensinya dalam realitas sosial. 
Inti (core) dari teori makna Peirce terletak dalam hal ini.

Dalam perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan 
suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat 
agar filsafat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis 
manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut pragmatisme akhirnya 
berkembang menjadi suatu metode untuk memecahkan berbagai 
perdebatan filosofis metafisik yang tiada henti-hentinya dengan 
cara memberi konsekuensi praktis dari setiap konsep, gagasan dan 
pendirian yang dianut oleh masing-masing pihak (bdk Muhadjir, 
2015:115). Jadi setiap postulat pada keyakinan dan premis-premis 
logika diarahkan kepada kemanfaatan yang lebih besar bagi publik. 
Teori makna Peirce ditujukan untuk menjaga keselarasan antara 
aspek idealis dan empiris, namun sekaligus berkarakter transformatif 
bagi realitas sosial. Sebab tidak keyakinan (dalil) sejalan dengan 
ratio, tetapi juga tidak semua yang rasional berimplikasi positif. 

Tinjauan Gagasan Triadik Peirce
Filsafat pragmatisme akhirnya diketahui sebagai paduan 

metodologi berpikir tiga pemikir besar Amerika Serikat, yaitu 
Charles Sander Peirce, William James dan John Dewey. Mereka hidup 
dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh, Charles S. Peirce (1839-
1914), W. James (1842-1909), John Dewey (1859-1952). Walaupun James 
wafat beberapa tahun sebelum Peirce, teori-teori pragmatisme yang 
dikenal hingga era kontemporer adalah teori-teori pragmatisme 
William James dan John Dewey.  Namun James sendiri tidak pernah 
merasa diri sebagai pendiri pragmatisme. James adalah kawan dekat 
Peirce, dan menyadari bahwa sistem pemikiran pragmatisme James 
dimulai oleh Peirce. Toh pada 1898, James memberikan penghargaan 
kepada Peirce sebagai peletak dasar pragmatisme (James,2000:17; 
Munitz, 1981:15). Gagasan triadik Peirce merupakan kontinuitas 
gagasan-gagasan para filsuf idealisme (Aristoteles), empirisme 
(Hume) dan kritisisme (Kant) (Plowright, 2016:77-78). Namun 
demikian, Pragmatisme Peirce lebih mendasarkan kebenaran 
bukan hanya pada rasio atau hanya pada realitas empirik melainkan 
paduan keyakinan, perangkat logika dan makna bagi kehidupan. 
Bagi penganut aliran pragmatisme, terdapat dua hal penting yang 
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diperhatikan untuk melakukan tindakan praktis, yaitu pertama, 
ide, keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil 
untuk melakukan tindakan tertentu; kedua, tujuan dari tindakan 
itu sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu 
paket tunggal, sebab itu, kebenaran pengetahuan bersumber pada 2 
fakta sekaligus yakni apriori dan aposteriori.

Di samping itu, gagasan triadik Peirce menunjukkan juga 
kegagalan dirinya untuk menunjukkan gagasan metafisik. Peirce 
adalah seorang jemaat Gereja Episkopal yang taat. Dia berusaha 
menerjemahkan seluruh karakteristik pemikirannya dalam kategori 
triadik, karena keyakinannya pada Trinitas. Ia membagi kebenaran 
menjadi dua (2) yaitu kebenaran transendental (transcendental 
truth) dan kebenaran kompleks (complex truth). Sepertinya, Peirce 
menempatkan dirinya untuk tidak memasuki wilayah teologis-
dogmatis. Sebab jika demikian, bagaimana mungkin ia dapat meneliti 
paham teologis dalam konsep triadiknya: belief, inquiry and meaning 
(Hookway, 2004:120). Jadi logika ilmiah yang termaktub dalam 
teori Triadik Peirce ternyata juga tidak cukup untuk menjelaskan 
segala universum metafisik dalam era kontemporer. Selain itu, 
gagasan pragmatisme Peirce jika tidak diselidiki dengan baik akan 
menjerumuskan orang pada penghayatan agama dan keagamaan 
yang pragmatis (yang penting tindakan keagamaan berguna bagi 
sesama), padahal masih terdapat aspek lain dari keagamaan yang 
tidak terkatakan (unspeakabled) dan penuh misteri. Kendatipun 
demikian, Peirce telah mendudukan posisi agama pada tempat yang 
kurang lebih seimbang dan sejalan dengan kegelisahan-kegelisahan 
sosial masyarakat pada segala zaman. Agama dan keberagamaan 
diarahkan agar tidak monoeksisten. Agama harus terus menerus 
direfleksikan dan dipadukan dengan aspek sosial lainnya seperti 
ekonomi, sosiologi, sejarah, politik, dan budaya masyarakat. 

Implikasi Pemikiran Peirce Bagi Agama pada Masa 
Pandemi Covid 19

Pemikiran Peirce mengarahkan kita pada dinamika agama 
dan keagamaan yang bergerak triadik antara keyakinan (belief), riset/
investigasi (inquiry), dan makna (meaning). Tentu saja tidak semua 
keyakinan mesti diselidiki dengan riset dan investigasi ilmiah. Teori 
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pencarian kebenaran Peirce dipakai dalam studi agama agar agama 
tidak melulu berpikir tentang kesalehan individual/komunitas agama 
tertentu, tanpa memperhitungkan rasionalitas publik, apalagi jika 
agama menjadi sumber aksi-aksi destruktif belaka (Peirce, 1992:86; 
Ward, 2009:73-100). Sebaliknya agama pada masa pandemi tetap 
hadir sebagai salah satu fokus coping (religious coping) masyarakat 
di tengah pandemi, yakni mengatasi situasi stress karena Covid 19 
dengan cara menjalankan ritual keagamaan (Belavich & Pargament, 
2002:13). Selain itu, Coping religius menunjukkan bahwa agama 
menjadi sebuah panggung sukacita ketika sebagian masyarakat 
merasakan suasana kesepian (loneliness) akibat isolasi mandiri 
(isoman). 

Strategi coping spiritual, yang menjadi domain agama, 
membantu masyarakat agar dalam situasi isolasi mandiri, mereka 
tetap merasa memiliki sumber penghiburan, kedamaian dan 
kekuatan dari Allah diyakini (Yildirim, Kizilgezit, Secer, et.al, 
2021:2371;). Dengan demikian, agama turut berpartisipasi dalam 
ikhtiar pembangunan keadaban baru. Pandemi sungguh menjadi 
gerbang baru (a new portal) menuju peradaban-peradaban baru. 
Seperti Arundhati di India, Paul Tillich (1959:42) tidak menampik 
eksistensi agama sebagai substansi dari peradaban dan budaya (the 
substance of civilization and culture). Sebagai salah satu episentrum 
peradaban dan budaya, agama mengambil bagian dalam misi 
transformatif individual dan sosial, lokal maupun global pada masa 
pandemi covid 19. Karena itu, temuan penting dari pemikiran 
pragmatisme Peirce ini adalah bahwa agama hadir sebagai agen 
transformasi sosial. Pada masa pandemi Covid 19, agama-agama 
didesak untuk menunjukkan tindakan-tindakan keagamaan yang 
transformatif. Wajah agama yang transformatif diperincikan dalam 
uraian-uraian berikut.

Pentahtaan Konsep Universal
Bagi seorang Pragmatisme, seperti Peirce, James dan Dewey, 

agama memiliki dalam dirinya konsep-konsep universal. 

On pragmatic principles we can not reject any hypothesis 
if consequences useful to life flow from it. Universal 
conceptions, as things to take account of, may be as real 
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for pragmatism as particular sensations are. They have, 
indeed, no meaning and no reality if they have no use. But 
if they have any use they have that amount of meaning. 
And the meaning will be true if the use squares well with 
life’s other uses (James, 2000:40).

Seorang pragmatis, tidak akan menolak hipotesis apapun, 
apabila konsekuensi yang bermanfaat bagi realita sosial mengalir 
daripadanya. Konsep yang universal membawa pengaruh positif 
bagi banyak orang dalam segala identitas. Agama dituntut untuk 
menampilkan konsep-konsep yang universal, yang daripadanya 
semua penganut dapat bekerja untuk dirinya dan komunitas 
universal. Peirce menyebut konsep universal agama-agama 
terwujud aksi kepedulian humanistik (Munitz, 1981:16). Kepedulian 
humanistik dipandang sebagai aspek yang konstitutif dari agama 
dan keberagamaan.  Dengan kata lain, makna dari sebuah agama 
menurut seorang penganut pragmatism terletak pada pentahtaan 
nilai-nilai universal yang terpancar dari doktrin-doktrin atau 
dalil-dalil keagamaan. Dalam era pandemi Covid 19, kepedulian 
humanistik tampak dalam kegiatan-kegiatan solidaritas. Solidaritas 
beyond identitas menjadi keniscayaan pada masa pandemi. 

Pandemi mengarahkan agama-agama untuk membangun 
sebuah jaringan sosial keagamaan yang baru menuju transformasi 
sosial (Widianto, Perguna, Thoriqutiyas & Hasanah, 2020:151-
155). Orang berani meninggalkan identitas agama dan etnik, 
yang penting sehat dan selamat dari paparan Covid 19 (Haryadi & 
Malitasari 2020:54-74). Paus Fransiskus (Vatican News:29/3/2020) 
dalam homili hariannya di Kapel Santa Marta selalu menunjukkan 
bagaimana gereja solider dan dekat dengan mereka yang menderita 
pandemi Covid 19. Paus berkata, ”many people are weeping. We too, 
from our hearts, accompany them. It wouldn’t do us any harm to weep 
a bit as our Lord wept for all of His people”. Paus mengajak gereja 
untuk menemui dan menemani mereka yang sedang menangis 
karena pandemi. Tidak ada salahnya jika menangis sebentar bersama 
mereka, sebagaimana Tuhan menangisi umatNya. Panggilan kepada 
solidaritas universal dalam agama-agama (Kristen dan Islam) dimulai 
dari ruang-ruang doa menuju ruang-ruang publik. Berdoa tetapi 
sekaligus menyerahkan zakat, infak, derma (sedekah). Sedekah 
(derma) diserahkan bukan hanya untuk orang-orang seagama 
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atau satu keyakinan saja akan tetapi ditujukan kepada semua 
mereka yang terpapar Covid 19, terutama individu dan keluarga 
yang menjadi korban keganasan Covid 19, apapun identitas sosial 
mereka (bdk. Ma’ruf, 2020). Bantuan solidaritas ditujukan terutama 
kepada orang-orang yang “kurang mampu” secara politik, ekonomi, 
sosial budaya. Pada masa pandemi, ditemukan pula begitu banyak 
relawan, yakni mereka yang secara sukarela menjadikan diri sebagai 
sarana penyalur berkah bagi sesama; ada relawan gugus tugas Covid 
19, namun ada juga ada relawan masker, relawan isoman, relawan 
vaksin dan seterusnya. Tercatat sebanyak 30.924 relawan medis (24%) 
dan non medis (76%) di Indonesia per 30 Juli 2020 berpartisipasi 
dalam upaya mempercepat penanganan Covid 19. Tak ketinggalan, 
komunitas agama masing-masing. Mereka bersepakat menjadikan 
penanganan Covid 19 sebagai salah satu emergency programme 
dari sekian banyak program-program keagamaan. Orang-orang 
beragama menjadi bagian dari tim relawan negara tetapi sekaligus 
menginisiasi pembentukan tim relawan tingkat lokal. Para relawan 
bersifat lintas sektor dan bergerak untuk lintas komunitas, dan 
lintas identitas. 

Efektivitas kinerja para relawan masih jauh melampaui aksi-
aksi dakwah, khutbah yang cenderung ke arah proselitisme seperti 
Mohammad Kace dan Yahya Waloni, Joseph Paul Zhang dan Abdul 
Somad dan beberapa penyiar agama lainnya. Ada kemarahan karena 
dakwah dan penyiaran mereka berpotensi menista agama orang lain, 
tetapi segala wacana dan kemarahan tunduk di bawah persoalan 
Covid 19. Dalam pembacaan saya, masalah-malasah proselitisasi 
melalui media-media online tetap kalah popular di bawah Covid 
19. Padahal sepanjang sejarah perjumpaan Muslim dan Kristen di 
Indonesia (Maspaitella, 2020:93), isu proselitisasi selalu menjadi isu 
yang sensitif bahkan meledak-ledak. Beberapa kegiatan solidaritas 
sebelumnya kerap kali dilabeli aroma Kristenisasi atau Islamisasi. 
Dalam kegiatan solidaritas atas nama kemanusiaan di masa bencana 
pun, aksi-aksi bantuan sosial “dicurigai” sebagai sebuah aksi 
Kristenisasi atau Islamisasi. Proselitisasi apalagi di ruang publik 
berdampak pada atmosfer tension (ketegangan) dan konflik baik 
internal maupun antar agama (Sunbulah, 2020:123-154). Berbeda 
halnya pada masa pandemi covid 19, hampir semua pihak tunduk 
di bawah isu-isu solidaritas universal, saling berbagi dan saling 
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menolong dalam kesulitan. Orang-orang beragama termotivasi 
untuk menjunjung tinggi rasionalitas publik dan bersimpati dengan 
perjuangan pemerintah untuk mencegah replikasi Covid 19 yang 
lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Mereka mentaati nalar 
publik tetapi tanpa mengabaikan keyakinan mereka. Mereka taat 
beribadah, tetapi sekaligus disiplin menjalankan protokol kesehatan, 
sebagaimana ditetapkan pemerintah. Solidaritas lintas agama di 
musim pandemi adalah salah satu bentuk proklamasi keterbukaan 
agama terhadap ilmu-ilmu lain. Agama mengutip Abdullah (2020: 
56) tidak lagi bergerak monodisiplin, tetapi multidisiplin dan 
interdisiplin. 

Normalisasi aspek Historisitas dan Normativitas 
Agama

Menurut pandangan pragmatis, pengalaman yang dialami 
akan berubah jika realita yang dialami pun berubah. Teori pencarian 
kebenaran terus berubah. Yang paling dasar adalah dari idealisme 
menuju empirisme. Kemudian ke arah kritisisme Kant. Namun 
kemudian diperkenalkan gagasan lain, yang disebut pragmatisme. 
Filsafat pragmatisme berusaha menguji kebenaran ide-ide melalui 
konsekuensi-konsekuensi dari praktik atau pelaksanaannya. 
Jadi, kebenaran belum tentu benar apabila belum diuji. Dalam 
bidang agama dan keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan tidak dapat 
berdiri sendiri. Agama perlu tetap diuji konsekuensi-konsekuensi 
praktisnya dalam kehidupan masyarakat. Garis pemikiran triadik 
Peirce mengajak kita untuk mempelajari agama dengan metodologi 
inklusif. Agama berkelindan antara aspek normativitas (norma-
norma, doktrin dan ajaran), dan aspek historisitas (sejarah, konteks 
yang berjalan dalam ruang dan waktu tertentu). Mohammad Amin 
Abdullah, dalam bukunya berjudul, Studi agama: Normativitas atau 
Historisitas? Menulis demikian:

Menurut telaah filsafat ilmu, hampir semua jenis kegiatan 
ilmu pengetahuan, baik natural science maupun social 
science bahkan religious sciences selalu mengalami apa 
yang disebut shifting paradigm (pergeseran gugusan 
pemikiran keilmuan). Kegiatan keilmuan selamanya 
bersifat historis karena dibangun, dirancang dan 
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dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat 
historis (terikat oleh ruang dan waktu, perkembangan 
pemikiran dan kehidupan sosial yang mengitari penggal 
waktu tertentu).  Dengan begitu, sangat memungkinkan 
perubahan, pergeseran, perbaikan dan perumusan 
kembali. Jika tidak demikian maka kegiatan keilmuan 
akan mandeg dengan sendirinya alias statis (Abdullah, 
1996:102).

Studi agama-agama sebenarnya selalu dinamis sesuai dengan 
arus dan corak tantangan zaman yang selalu dialami oleh orang-
orang beragama. Pemikiran ini sekaligus kritik terhadap realita 
pemahaman dan penghayatan keagamaan individu/kelompok 
tertentu di Indonesia, cenderung rigoristik dan monotekstual. Studi 
agama tidak hanya fokus pada pembelajaran aspek normativitas 
dari agama, bahkan dalam gereja Katolik, aspek normativitas agama 
dipelajari dengan memperhitungkan latar dan konteks sosialnya. 
Dalam Gereja Katolik, Paus Yohanes XIII berhasil menghembuskan 
angin segar ke arah pembaharuan dalam Gereja Katolik melalui 
Konsili Vatikan II. Dalil resmi Gereja Katolik Ecclessia semper 
reformanda (Gereja senantiasa berubah) diterjemahkan dalam 
seluruh studi teologi, terutama teologi kontekstual. Kendati 
demikian, tetap tidak mudah untuk merealisasikannya. Fakultas-
fakultas keagamaan dalam dunia pendidikan pada era berubah ini 
sungguh-sungguh ditantang. Dalam konteks Indonesia, pemikiran 
Peirce dengan demikian dapat menyalakan api kesadaran tentang 
perlunya bangunan keilmuan agama yang Abdullah (2008: vii-viii) 
namakan sebagai “integratif-interkonektif ”.

Pada masa pandemi Covid 19, agama-agama semakin 
menyadari pentingnya memperhatikan paduan antara normativitas 
dan historisitas ajaran-ajaran terutama teks-teks keagamaan. 
Hal ini tampak dalam bentuk protes dan aduan-aduan dari pihak 
tertentu terhadap konten-konten keagamaan, atau media-media 
keagamaan yang mempromosikan interpretasi tekstual daripada 
kontekstual. Agama-agama terutama di Indonesia diarahkan 
agar bergerak ke arah tengah (moderat, wasatiyyah) daripada ke 
kanan (fundamental-radikalis) atau ke kiri (liberal-sekularistis). 
Pemerintah bahkan sudah menetapkan konsep keagamaan yang 
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moderat dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional 
(RPJMN) hingga 2025. Keseriusan pemerintah dibuktikan melalui 
pemberian hukuman kepada pihak-pihak yang memproklamasikan 
supremasi teologi secara eksklusif terutama yang merugikan pihak 
lain. Walaupun tidak mudah, tetapi harus dilakukan, sebab upaya-
upaya normalisasi aspek normativitas dan historisitas agama di 
ruang publik Indonesia selaras dengan konteks pluralitas. Pandangan 
agama dan keagamaan pun turut berubah, sekurang-kurangnya 
diadaptasikan dengan realitas sosial. Dalam masa pandemi Covid 19, 
ilmu dan pembelajaran keagamaan mau tidak mau berubah, bukan 
hanya pada media pembelajaran keagamaan tetapi konsep berpikir 
tentang keagamaan. 

Kontestasi Literasi Keagamaan
Peirce, seperti Santo Anselmus Canterbury menekankan 

penggunaan ratio, akal budi, logika dalam agama dan keagamaan. 
Penggunaan perangkat akal budi dalam keberagamaan 
dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan individu. Kendati 
demikian, bagi Peirce, logika pada akhirnya harus diukur dalam 
konsekuensi-konsekuensinya. Dalam banyak media sosial 
ditemukan pertemuan, diskusi, pengajian baik monolog (dakwah, 
ceramah, seruan keagamaan) maupun dialog online yang terarah 
pada literasi keagamaan internal dan atau antaragama. Wajah 
agama yang transformatif dalam masa pandemi dan dalam 
masyarakat multireligius seperti Indonesia adalah agama yang 
secara kontinu mempromosi dan mentahtakan literasi keagamaan 
(Religious literacy). Rasanya literasi keagamaan kita masih kurang. 
Kita mengetahui kekristenan dengan baik, tetapi kita tidak 
sungguh-sungguh mengenal Kristus di tengah dunia kita. Kita 
mengenal saudara-saudara berbeda agama, namun belum tentu 
kita memahami dengan benar esensi ajaran dalam agama mereka. 
Alhasil, kita terjebak dalam kesalahan katakonis.  

Literasi keagamaan pertama-tama merujuk pada kuatnya 
pegangan masyarakat pada imannya masing-masing. Literasi 
keagamaan dengan demikian bergerak melingkar antara sentrifugal 
(dari spiritualitas keagamaan masing-masing menuju ruang publik) 
dan sentripetal (dari pasar, ruang publik menuju esensi spiritualitas 
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keagamaan masing-masing). Iman individual harus berani diuji 
dalam ruang publik. Berkontribusi positif dan konstruktif bagi diri 
sendiri (bonum individuum) dan juga bagi kebaikan bersama (bonum 
publicum). Iman kita punya empati dan simpati ngga? punya mutual 
trust ngga? punya tanggungjawab sosial ngga? Sepertinya, nalar 
archipelago (kepulauan) absen dari penghayatan iman kita. Literasi 
keagamaan memungkinkan kita untuk mematangkan iman kita. 
Penghayatan kita pada dalil-dalil keagamaan perlu “turun mesin”, 
terutama dalam ruang lingkup pembelajaran fak-fak keagamaan. 
Pelajaran agama dan keagamaan perlu diajarkan secara deskriptif, 
dan tidak ada yang disembunyikan. Doktrin, dogma, simbol dan 
praktik sebagai esensi dari agama perlu dipromosikan secara luas, 
agar dapat dihubungkan secara baik dengan perilaku keagamaan di 
tengah dunia. Literasi keagamaan memperkuat substansi (agama) 
dan transubstansi agama yakni keberagamaan. Dalam era pandemi 
transubstansi agama diperlukan dari semua dan untuk semua umat 
manusia. Literasi keagamaan di era covid 19 dengan demikian 
memperkuat keyakinan, mempertajam logika dan memajukan 
semua bangsa. 

Media pengembangan literasi keagamaan dapat ditemukan 
dalam format pendidikan formal, non formal dan informal. Guru 
dan peserta didik pada lembaga pendidikan formal adalah pilar 
utama literasi keagamaan setiap individu. Sebab itu, kurikulum 
pembelajaran dalam pendidikan (terutama dalam lembaga 
pendidikan keagamaan) dan fak-fak keagamaan pada lembaga 
pendidikan umum hendaknya mengandung karakteristik non 
monoreligius, akan tetapi multireligius, bukan monodisiplin 
tetapi interdisiplin. Kurikulum pendidikan keagamaan perlu 
didesain sedemikian agar para pendidik dan peserta didik dapat 
menjaga kesinambungan antara keyakinan dan rasionalitas publik, 
penggunaan logika dan implikasi sosial keagamaan bagi keadaban 
publik. Dalam forum pendidikan nonformal, sudah banyak kita 
temukan kegiatan-kegiatan literasi keagamaan baik online maupun 
offline dari lembaga-lembaga pemerhati masalah hubungan 
antaragama. Beberapa lembaga swasta yang popular dengan narasi 
lintas agama misalnya Wahid Institute (Jakarta), Maarif Institute 
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(Yogyakarta), Setara Institute (Jakarta), Leimena Institute (Surabaya), 
Interfidei Institute (Yogyakarta), Komisi Hubungan Antaragama 
(KWI Jakarta – dan pada setiap keuskupan di Indonesia) dan 
lembaga-lembaga perguruan tinggi. 

Selain pendidikan formal dan non formal, literasi 
keagamaan tampak dalam lingkup keluarga dan komunitas agama 
(pendidikan informal). Keluarga dan setiap komunitas agama 
memiliki peran yang tidak sedikit dalam ikhtiar mengembangkan 
literasi keagamaan bagi setiap anggota dan jemaat. Setiap anggota 
keluarga adalah pendidik literasi keagamaan di rumah, dan bukan 
hanya orangtua; demikian juga dalam komunitas agama, setiap 
jamaah adalah penyiar agama yang benar, dan bukan hanya para 
tokoh agama (pastor, ustad, pendeta, pandita, biksu, O Xue Shi, dan 
pengajar agama/kepercayaan lainnya). Sinergitas sekolah, tempat 
pelatihan-pelatihan dan keluarga serta komunitas agama dalam 
upaya meningkatkan literasi keagamaan tetap terus dilakukan 
terutama internal agama masing-masing.

Penghargaan Sains dan Keterbatasan Bahasa 
Agama 

Peirce menggunakan term sains dan kebenaran dalam 
arti yang lebih luas dan sempit. Dalam arti yang sempit, Peirce 
membatasi makna sains pada sains empirik (empirical science), sebab 
itu kebenaran diperoleh dari hasil investigasi sains. Sedangkan 
dalam arti luas, sains tidak hanya merujuk pada sains empiris, 
tetapi meliputi Matematika, bahkan filsafat yang telah mengalami 
reformasi (Munitz, 1981:57). Namun dalam agama-agama, diperlukan 
kehati-hatian untuk menjadikan teks-teks Kitab Suci sebagai dasar 
perbuatan sains, kecuali itu, agama harus menyadari keterbatasan 
dalil-dalilnya. Setiap agama memiliki proposisi dan penegasan 
(assertion). Kedua komponen keyakinan ini menjadi dasar glorifikasi 
setiap individu terhadap agama yang dianut. Agama berdaulat atas 
setiap keputusan dan tindakan masyarakat, iya, tetapi pada masa 
pandemi Covid 19, para penganut agama menyadari keterbatasan 
agama. Kematian adalah peristiwa yang bakal dialami setiap orang 
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termasuk para penganut agama manapun, tanpa kecuali. Hukumnya 
jelas: individu yang tidak mentaati prosedur kesehatan di masa 
pandemi, berarti siap menerima kematian. Situasi batas yang 
paling tinggi dalam hidup manusia adalah kematian. Keselamatan 
di musim pandemi Covid 19, hanya terjadi dalam dua tindakan 
penting, yaitu tetap beriman dan tetap menjunjung tinggi sains, 
yang dihasilkan dari riset-riset ilmiah. Logika dan sains bahkan akan 
mempertebal iman. Sebaliknya, iman menolong pekerjaan ratio, 
logika, sehingga produksi logika dan sains bebas dari kepentingan 
destruktif. Vaksin adalah salah satu tindakan penting untuk 
meminimalisir kemungkinan terserang virus. Vaksin adalah bukti 
dari inovasi teknologi dan merupakan buah kemenangan akal budi 
(penggunaan ratio), namun tidak semua vaksin dapat dipergunakan 
untuk kepentingan penanganan Covid 19. Covid 19 menjadi gerbang 
penemuan sains. 

Fisikawan Muslim Aljazair, yang disebut-sebut sebagai titipan 
Ibnu Rusyd di zaman kontemporer, Nidhal Guessoum (2011:236) 
menegaskan bahwa sains selalu bersifat objektif dan universal. Sains 
tidak pernah menjadi milik agama tertentu, kecuali itu, tindakan 
sains an sich punya inspirasi dalam Kitab Suci dan Quran. Hasil kerja 
sains tidak pernah terbatas pada kelompok agama tertentu, sebab itu 
tidak ada sains Katolik, tidak ada sains Islami atau sains Hindu dan 
seterusnya. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan ayat-ayat Kitab 
Suci, Qur’an dalam sains, dapat menyebabkan distorsi berbahaya 
baik terhadap Kitab Suci maupun sains. Dalam keIslaman, diskusi 
tentang kehadiran sains dalam Qur’an telah dibicarakan sejak para 
filsuf awal antara lain al-Kindi, Al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan 
beberapa filsuf modern seperti Z. Sardar, A. Salam, Al-Farruqi, 
Nidhal Guessoum dan masih banyak lagi yang lainnya. Tulisan-
tulisan mereka menjadi dasar untuk memperkaya analisis tentang 
agama dan sains para pemikir selanjutnya. Sebaliknya dalam Gereja 
Katolik, sains dalam Kitab Suci tidak banyak dibicarakan oleh para 
saintis, kecuali ayat-ayat Kitab Suci seperti tentang “kasih” dijadikan 
inspirasi pengembangan sains di dunia. Dari zaman kuno, penekanan 
gereja pada “kasih” praktis memicu perkembangan ilmu-ilmu 
keperawatan dan rumah sakit-rumah sakit. Gereja menjadi penyedia 



261

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

tunggal perawatan medis dan fasilitas penelitian swasta terbesar di 
dunia. Para Saintis Gereja Katolik seperti Albert Agung, R. Descartes, 
L. Pasteur, R. Bacon, Thomas Aquinas, Nicolaus Copernikus telah 
dikenal sebagai Saintis tertekemuka dalam Gereja Katolik (www.
Catholic.com; Baldini, 2009:1473). Setelah peristiwa Galileo Galilei, 
Gereja Katolik mengakui dan menghormati aktivitas-aktivitas sains 
sesuai dengan norma-norma tertentu sebagaimana tertuang dalam 
dokumen-dokumen Gereja Katolik (Katekismus Gereja Katolik).

Seperti teori pencarian kebenaran Peirce (belief, inquiry and 
meaning), Guessoum dalam menyikapi pelbagai perbedaan pandangan 
kelompok agama tentang sains dalam Kitab Suci, menyimpulkan 
bahwa klaim-klaim para ahli bahwa ada mujizat ilmiah dalam Kitab 
Suci harus ditolak. Guessoum (2011:300-303) menganjurkan dan 
mempromosikan satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh 
agama-agama terhadap warta seputar alam semesta dalam Kitab 
Suci (agama Abrahamik), yaitu “pembacaan berlapis” terhadap ayat-
ayat Kitab Suci dengan menggunakan berbagai perangkat, termasuk 
perangkat ilmiah. Dalam masa covid 19, tampak bagaimana orang-
orang beragama tunduk di bawah temuan sains. Keyakinan pada 
agama-agama berkelindan dengan riset-riset sains. Arkoun seperti 
dikutip Baedhowi (2008: 90-103), “tidak ada agama yang sepenuhnya 
devine, terbebas dari campur tangan kepengantaraan manusia 
(human mediation)”. Teks-teks keagamaan bersifat terbuka untuk 
diperiksa dengan nalar dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna teks, yaitu masyarakat universal.

Maksud ketuhanan yang suci selalu dikomunikasikan dalam 
bahasa manusia dengan segala keterbatasannya. Sampai di sini, dan 
pada masa inipun orang-orang beragama menyadari keterbatasan 
bahasa-bahasa agama yang dianuti. Oleh karena demikian 
terbatasnya bahasa-bahasa agama, maka setiap pembicaraan selalu 
diharapkan measurable (terukur). Manusia “tidak pernah tidak 
salah”. Agama kadang kala menjadi unspeakabled (tak terkatakan) 
dan undefineabled (tak terdefinisikan). Ketuhanan dalam agama-
agama masih jauh lebih kaya, lebih luas dari segala bentuk ucapan, 
puisi, mazmur, doa yang berapi-api dari para tokoh agama. Era 
pandemi Covid 19 sekurang-kurangnya menjadi sebuah “pukulan 
telak” atas wadah intelektualitas para tokoh agama yang “merasa 
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diri’’ paling hebat dan menjadi seolah-olah bagian dari “panitia 
surga dan neraka” di dunia. Tuhan Yang Mahakuasa tidak akan 
luntur kuasaNya, dan tidak akan pernah dipenjara oleh bahasa-
bahasa keagamaan dari akal budi manusia yang terbatas. Apalagi 
menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang tidak ramah terhadap 
perbedaan. 

Konsistensi Perilaku Sosial dengan Estetika 
Agama

Sebagai seorang penganut Kristen Episkopal, Peirce dan 
keluarganya selalu memperhitungkan keyakinan ilahiah mereka, 
di samping keyakinan falsafati. Agama itu indah. Gambar, simbol-
simbol, tata gerak, tata bicara, tata ruang, tata bahasa, tata 
busana, dan tata upacara mengekspresikan betapa agama in se 
indah (beautiful) (Peirce, 2007:307). Dalam simbol-simbol yang 
digunakan, agama mengungkap sisi kelembutan dan keindahan 
Yang Kuasa. Sebab itu, agama-agama tampak akan terus bertahan 
dan tidak akan pernah pudar karena pancaran penampilan 
artistiknya. Tindakan ibadah dalam ruang privat sekalipun terkesan 
indah, menyejukkan hati dan menentramkan kalbu. Lonceng gereja 
seburuk apapun, tetap memiliki pesan yang khas bagi umat Kristen. 
Bunyi lonceng gereja mengingatkan umat Kristen agar kembali ke 
ruang di mana Tuhan hadir. Demikian juga, lantunan adzan dari 
Masjid, se-fals apapun kedengarannya, tetap saja mengingatkan 
setiap jemaah untuk menikmati saat-saat penting bersama Allah 
SWT. Oleh karena agama itu indah, setiap penganut agama tidak 
ingin agar simbol-simbol agama mereka disalahgunakan. Bahkan, 
saking tingginya penghargaan atas simbol agama, setiap individu 
yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan merugikan 
orang lain, orang melacak identitasnya sampai pada latar belakang 
agama. Raynhard Sinaga misalnya yang diduga melakukan 
kekerasan seksual di negeri Ratu Inggris(new.detik.com: 2020). Orang 
menyesalkan perbuatannya karena ternyata, Raynhard dibesarkan 
dalam keluarga Katolik tulen. Demikian juga peristiwa penolakan 
warga nonMuslim di Dusun Karet, Desa Bantul Yogyakarta melalui 
peraturan dusun (perdus) (new.detik.com: 2019). Peraturan dusun di 
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Karet menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat umum, sebab 
dianggap melunturkan nilai-nilai keagamaan yang pada hakikatnya 
indah dan mempesona. Dalam hal lainnya misalnya, korupsi dan 
aksi-aksi kekerasan yang dilakukan orang-orang beragama kerapkali 
mengecewakan masyarakat Indonesia yang kental dengan label, 
“masyarakat beragama”. 

Perilaku orang-orang beragama seperti di atas dipandang 
asimetris dengan dimensi estetik agama. Teori Peirce mengeritik 
realita keberagamaan yang tidak sejalan dengan makna artistik 
agama. Agama tidak hanya berurusan dengan keyakinan tetapi 
rasionalitas publik dan berorientasi problem solving (menyelesaikan 
masalah). Dimensi estetika agama membantu para penganut 
untuk menikmati kehadiran Allah yang lembut, damai dan tenang, 
yang menggembirakan dan menyembuhkan, menguatkan dan 
menyelamatkan. Agama dan keberagamaan sekali lagi adalah bagai 
dua sisi mata uang. Sisi yang satu tidak bisa mengabaikan sisi yang 
lain. Kedua sisinya sama-sama penting dalam ikhtiar pembangunan 
kemanusiaan (humanity-building). Agama tidak hanya sekadar 
estetika audio dan visual: bentuk lukisan simbol agama, lantunan 
musik, gestikulasi peribadatan, tetapi sesuatu yang lain, beyond 
estetika indrawi. Kita bisa memuji kehalusan suara para pemazmur 
di gereja, bangga dengan resonansi adzan dari kejauhan, tertegun 
dengan gestikulasi tubuh dalam masjid, sukacita dengan tari-
tarian di gereja, dan seterusnya tetapi jika tidak berimplikasi positif 
dalam keberagamaan di tengah dunia maka agama kehilangan 
aspek estetikanya dalam hidup kita. Sayang sekali, jika aspek 
estetika agama tidak tampak dalam keberagamaan kita di tengah 
masyarakat. Dimensi estetika agama harus dapat dibaca oleh 
orang lain dalam pluralitas Indonesia. Dengan demikian, perilaku 
keagamaan yang ramah dengan orang lain, jujur dan terbuka, saling 
menerima perbedaan, toleransi, solidaritas lintas etnik dan agama, 
tidak semata-mata dilakukan sekadar alasan kemanusiaan, tetapi 
karena simbol-simbol agama menginspirasi dan menuntun kita 
pada sikap dan perilaku demikian. Dimensi estetika bukan sekadar 
aksesoris dalam agama, melainkan bagian inheren dengan upaya-
upaya transformasi sosial. 
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Penutup
Seperti segmen hidup lainnya harus digerakkan dengan cara 

tertentu untuk bertahan dan tetap bermanfaat bagi segala makhluk 
lain pada masa pandemi Covid 19 ini, demikian juga halnya agama 
dan keberagamaan. Dalam era pandemi agama dan keberagamaan 
bergerak sejalan dengan rasionalitas publik. Lebih dari sekadar 
pragmatisme Peirce, agama dan keberagamaan dalam ruang privat 
dan apalagi publik tampak lebih tegas dalam prinsip dan lebih soft 
dalam tindakan. Dogma dan doktrin agama adalah prinsip-prinsip 
esensial, namun kehadiran yang lembut, ramah, sejuk dan inklusif 
tetap ditempatkan sebagai bentuk interpretasi kreatif atas doktrin-
doktrin agama. Dengan demikian, agama tetap menjadi inspirasi 
dari mana individu dapat melewati masa-masa sulit pandemi 
Covid 19. Agama tidak dapat mengabaikan sains, sebaliknya tetap 
menggandeng sains dan ilmu-ilmu lainnya. Ruang keagamaan tetap 
menjadi ruang untuk mempromosikan pentingnya berdoa, tetapi 
sekaligus menjalankan protokol kesehatan. Agama tetap menjadi 
“rumah” darimana masyarakat yakin pada penyelenggaraan 
Allah sekaligus yakin pada temuan-temuan sains, yang dapat 
dimanfaatkan bagi kebaikan bersama (public good).

Agama tidak hanya pragmatis yang merupakan paduan 
serasi antara keyakinan, logika dan makna/manfaat tetapi harus 
menjadi semakin transformatif, menggugah semua untuk berubah, 
menggerakan semua untuk terlibat dalam kegelisahan sosial, 
dan untuk membangun solidaritas kemanusiaan yang universal. 
Panggung agama mengubah emosi eksklusif menuju inklusif. 
Bergerak mengubah bukan hanya untuk komunitas agama sendiri 
tetapi juga menggugah untuk bergerak bagi semua komunitas 
manusia. Agama dan keagamaan pada masa Covid diarahkan 
untuk berkoeksistens (dapat hidup berdampingan dengan yang 
berbeda) tetapi sekaligus proeksistens (bersatu padu menyelesaikan 
persoalan-persoalan tanpa memperhitungkan SARA). Oleh 
karena itu, penganut agama perlu terus menerus disiapkan untuk 
meninggalkan paradigma monoeksisten, homogenitas, apalagi 
intrik-intrik homogenisasi di tengah rumitnya litani problem 
akibat pandemi. Peirce membantu kita untuk menjalankan agama 
dalam keberagamaan di bawah terang iman, menghargai sains dan 
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riset-riset ilmiah dalam bidang apapun serta membawa implikasi 
transformatif bagi keadaban publik.
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