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ABSTRAK 

PERAN DAI DALAM PEMBINAAN TOLERANSI KERUKUNAN ANTAR 

UMMA BERAGAMA DI DESA BUKIT BATU KECAMATAN KASUI  

KABUPATEN WAY KANAN 

 Oleh  

Iis Ariska 

 

Kerukunan antar ummat beragama dapat terjadi karena adanya kesadaran 

masyarakat untuk mewujudkannya. Kerukunan juga dapat terjadi karena adanya 

peran para pemuka agama, Da’i dan pemuka agama lain untuk memberikan 

pembinaan kepada umatnya. Di Desa Bukit batu terdapat dua komunitas warga 

masyarakat yang berbeda agama yaitu Islam dan Hindu, warga masyarakat penduduk 

asli beragama Islam dan yang beragama Hindu merupakan transmigran dari Bali yang 

datang sejak tahun 1980. 

Hubungan antara masyarakat Islam dan masyarakat Hindu di Desa Bukit Batu 

telah berlangsung lama dan tidak terjadi konflik antar agama maupun antar suku, 

karena kerukunan tersebut maka penulis akan mengkaji tentang peran da’i dalam 

pembinaan toleransi kerukunan antar ummat beragama, dengan rumusan masalah: 

bagaimana peran da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar ummat beragama 

di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan ? apa kendala yang 

dihadapi para da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar ummat beragama? 

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu: penelitian kualitatif, bersifat 

deskriptif dengan populasi da’i berjumlah 3 orang dan tokoh agama Hindu 2 orang, 

sedangkan wakil dari masyrakat 4 orang dan 3 orang dari Hindu, sedangkan informan 

1 orang dari Kepala Desa. Tekhnik pengambilan data digunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran da’i dalam pembinaan toleransi 

kerukunan antar ummat beragama dilakukan  dengan melalui ceramah dimajlis-majlis 

ta’lim untuk membangun serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kerukunan antar ummat beragama. Bentuk-bentuk dan wujud kerukunan  beragama 

dibuktikan dengan adanya gotong-royong dan membangun sarana dan psarana umum, 

terdapat sikap saling menghormati dan saling menghargai antar ke dua suku yang 

berbeda agama. 

Hal ini terwujud ketika masyarakat melaksanakan ibadah masing-masing 

agama mereka melaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Sedangkan 

dalam kegiatan sosial, seperti terjadinya musibah, kematian, mereka saling 

berkunjung untuk mengucapkan berbela sungkawa, kemudian juga dalam kegiatan 

hajatan, seperti pernikahan, mereka saling bantu-membantu dalam mengerjakan hajat 

tersebut, tanpa membedakan agama mereka. Para tokoh agama baik dalam kalangan 

Islam dan Hindu dan tokoh pemerintah selalu berupaya untuk membina kerukunan 

antar ummat beragama ditengah-tengah masyarakat.  

Kata Kunci: Peran Da’i Dan Pembinaan Toleransi  



 

 
 
 

  



 

 
 
 

  



 

 
 
 

MOTTO 

 

                         

                          

             

Artinya: Katakanlah hai orang-orang yang kafir. Aku tidak menyembah apa yang 

kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan 

aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu 

tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Untukmulah agamamu dan untuk kulah agamaku (Q.S. Al-Kafirun Ayat 1-

6). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari adanya kesalahan salah pengertian dan untuk 

menyatakan persepsi dalam mengartikan dan menafsirka judul, “PERAN DA’I 

DALAM PEMBINAAN TOLERANSI KERUKUNAN ANTAR UMAT 

BERAGAMA DI DESA BUKIT BATU KECAMATAN KASUI KABUPATEN 

WAY KANAN” maka dengan hal ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan 

judul tersebut: 

Peran da’i terdiri dari dua kata yaitu peran dan da’i. Peran diartikan 

sebagai merujuk pada apa sebenarnya dikerjakan oleh individu, kelompok, 

komunitas, organisasi, dan lain-lain untuk menampilkan identitas dari kedudukan 

atau posisi tersebut.
1
 

 Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar menyatakan bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dalam 

kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
2
Sedangkan 

menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian 

                                                             
1
Alo Liliweri, Sosiologi Dan Komunikasi Organisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 

hal.25 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), hal.212 



 

 
 
 

yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran peran 

tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai 

harapan orang atau lingkungannya. 

Da’i secara etimologis berasal dari bahasa Arab, bentuk isim fail 

(menunjukkan pelaku) dari asal kata dakwah  artinya orang yang melakukan 

dakwah. da’i yaitu setiap muslim yang berakal mukallaf ( aqil baligh) dengan 

kewajiban dakwah. Jadi da’i merupakan orang yang melakukan dakwah, atau 

dapat diartikan sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada orang 

lain (mad’u).
3
 Maka Dari pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

peran da’I yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran da’i dalam aktivitas 

yang dilakukannya  dalam menumbuhkan kesadaran tentang kerukuan dan 

sumbangan pemikiran seseorang yang bertugas menyampaikan nilai-nilai ajaran 

Islam agar dapat dijalankan dalam kehidupan. 

Pembinaan dari segi terminology yaitu pembinaan adalah suatu upaya, 

usaha kegiatan agar terus menerus untuk memperbaiki, mengangkat dan 

mengarahkan, dan  mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar 

sasaran pembinaaan sehai-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun 

kehidupan sosial masyarakat.
4
 

 

                                                             
3
Wahidin Saputra,  Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hal. 261  

4
Proses Penerangan Bimbingan atau Dakwah Agama, Pembinaan Rohani Islam pada 

Darmawanita (Jakarta: Penerbit Depag, 1984), hal. 8 



 

 
 
 

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti 

aturan, di manaseseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku 

orang lain. Istilah Toleransidalam dalam bahasa latin berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu “tolerance” berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati 

keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.
5
 

Dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang 

melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda 

dalam suatu masyarakat. Islamsebuah agama yang mengajarkan kepada umat 

manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga 

kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Dengan ini,fakta telah membuktikan 

bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransiterhadap semua 

agama. Dalam keadaan apapun dan kapan saja, Islam sebagai agamaRahmatal 

Lil’alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik 

perbedaansuku, bangsa, dan keyakinan. Hal sangat ini jelas, bahwa Islam selalu 

memberikan kebebasanberbicara dan toleransi terhadap semua pemeluk agama 

dan berkeyakinan serta rasa hormatbagi umat manusia, tampa membeda-bedakan 

satu sama lain.
6
 

 

                                                             
5
Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama,(Yogyakarta: Lk Is 

Yogyakarta, 2003, hal. 46  
6
A. Bakar. “Konsep Toleransi Dan Kebebasan  Kebebasan Beragama” (on-line ), tersedia di: 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=Konsep-Toleransi-Dan-Kebebasan-Beragama,(18 

Desember 2017). 



 

 
 
 

Berdasarkan uraian diatas  maka yang dimaksud dengan pembinaan 

toleransi adalah terwujudnya ketenangan, saling menghargai,  memelihara, 

menyantuni bahkan sebenenarnya lebih dari itu, antara pemeluk agama harus 

dibina gotong-royong dalam membangun masyarakat kita sendiri dan demi 

kebahagiaan bersama. 

Kerukunan secara etimologis dalam bahasa Arab, yaitu “ruknun” berarti 

tiang, dasar, sila. Jamak ruknun adalah “arkaan” artinya suatu bangunan 

sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, 

bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang 

berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat 

terwujud jika ada diantara unsur tesebut yang tidak berfungsi.
7
 

Dengan kerukunan antar umat beragama  agar terbinanya dan terpelihara 

hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi 

kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatan pandangan yang membutuhkan 

kesatua sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. Agama tidak 

ada tanpa adanya umat penganut agama tersebut. Mempercayai adanya suatu 

kekuatan gaib yang berpengaruh dalam kehidupa manusia dimliki oleh banyak 

orang. Adanya kesamaan kepecayaan kepada wujud atau kekuatan gaib itu 

menjadi perekat kesatua umat yang mempercayainya. 

                                                             
7
Said Agil Husin Al Munawar,  Op-Cit , hal. 4 



 

 
 
 

Masyarakat yang penulis maksud disini adalah sekelompok manusia yang 

hidup cukup lama yang secara letak geografisnya berada di Desa Bukit Batu, 

Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan 

Dari uraian diatas, dapat penulis tegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

judul skripsi ini adalah  penelitian tentang  peran da’i yang dilakukan dalam 

pembinaan toleransi kerukuan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang 

mempunyai latar belakang agama yang berbeda yaitu masyarakat Hindu dan 

Islam dengan saling menghargai perbedaan agama, saling menghormati dalam 

mencapai tujuan hidup yang sama dalam upaya meningkatkan kehidupan sosial 

agama dan kehidupan sosial masyarakatnya. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis tertarik untuk memilih judul ini adalah: 

1. Memahami komunikasi pada perbedaan masyarakat lain merupakan satu hal 

yang sangat penting dalam membangun toleransi. Artinya, pemahaman dan 

penerimaan yang kita lakukan terhadap agama yang berbeda menjadi satu 

dasar dalam membangun toleransi. Disinilah peneliti ingin melihat peran da’i 

atau tokoh agama setempat memberikan suatu pemahaman agama kepada 

masyarakat apa itu kerukunan dan agar tidak terjadi pergesekan yang 

menimbulkan kerugian baik materi, jiwa dan lain sebagainya. 

2. Di berbagai wilayah di Provinsi Lampung khususnya di Way Kanan, sering 

sekali terjadi bentrok antara  Lampung dan  Bali. Akan tetapi di Desa Bukit 



 

 
 
 

Batu ini belum pernah terjadi konflik antara dua agama yang berbeda tersebut, 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti peran da’i  atau para tokoh-tokoh 

agama pada masyarakat di desa ini. 

3. Terkait dengan peneliti sehubungan dengan jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

4. Dilihat dari tempat dan waktu penelitian cukup memungkinkan, serta sarana 

penunjang terjangkau. 

C. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya pun terdiri 

dari beragam etnis, ras, warna kulit, bahasa adat-istiadat dan juga budaya atau 

yang biasa disebut dengan masyarakat majemuk.
8
 Dengan kemajemukan dan 

keberagaman tersebut, hendaknya menjadi sebuah batu loncatan bagi manusia 

untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling menghargai akan perbedaan 

yang ada di kalangan masyarakat.Agama-agama yang diakui di Indonesia ialah 

Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Namun tidak berarti mereka bebas 

memilih agama lain atau tidaknya beragama.Dalam  hubungan dengan  

keragaman agama kita telah, sedang, dan mungkin akan mengalami sebuah 

kondisi dimana agama sering dijadikan sebagai alat yang cukup ampuh untuk 

memprovokasi umat beragama terlibat dalam konflik. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh sikap atau perasaan tidak nyaman untuk hidup dalam perbedaan 

                                                             
8
Alex. H. Rumondor, et.al. Komunikasi antarbudaya, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas 

Terbuka, 2001), h. 117.  



 

 
 
 

agama karena menganggap pemeluk agama lain sebagai ancaman bagi agamanya. 

Selain itu sering terjadi pula sikap memonopoli kebenaran ajaran agama (Truth 

claim) yang membuat seseorang menganggap agamanya paling benar dan agama 

lain diberi label tidak benar atau sesat. Sikap seperti ini, langsung atau tidak 

langsung akan menimbulkan sikap resistensi dan akan terjebak dalam sikap 

konservatif yang menganggap benar sendiri dan menutup diri terhadap berbagai 

dialog. Toleransi menjadi sesuatu yang sulit dilaksanakan.
9
 

Kebebasan untuk memilih suatu agama atau kepercayaan maka ia harus 

mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah dianutnya. Karena Undang-Undang 

Dasar 1945 telah menjelaskan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
10

 

Berdasarkan pasal tersebut, bahwasannya ajaran agama harus dilakukan 

oleh penganut agama tersebut, sehngga tampak adanay larangan untuk 

mencampuradukkan suatu ajaran agama yang satu dengan yang lainnya. Semua 

agama menghargai manusia dan karena itu semua umat beragama juga wajib 

slaing menghargai. Toleransi memang menjadi salah satu aspek dalam 

menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam lingkungan 

masyarkat, dibutuhkan peran Da’i atau tokoh informal yang harus berperan untk 
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meangkul dan memberikan pemahaman keagamaan terhadap perubahn sosial 

masyarakat didesa tersebut. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an, yaitu berbuat baik kepada 

mereka dan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak 

menjalankan hubungan kerja sama dengan mereka, lebih-lebih mengambil sikap 

tidak toleran dengan mereka. Islam sma sekal tidak melarang orang Islam 

memberikn bantuan kepada siapapun selama mereka tidak memusuhi orang 

Islam, tidak melecehkan simbol-simbol keagamaan mereka atau mengusir kaum 

muslimin dari negeri mereka. Sebagaiman firman Allah SWT dalam Al Qur’an 

Al-Hajj: 40        

ِ ٱىَّْاسَ  ََّل َدۡفُع ٱّللَّ ۡ٘ ىَ َٗ  ُُۗ ٓ أَُ َٝقُ٘ىُ٘اْ َزبَُّْا ٱّللَّ ِس َحقٍّ إَِّلَّ ۡٞ ٌِٕ بَِغ ِس ِ ِدََٰٝ ٍِ َِ أُۡخِسُجْ٘ا   ٱىَِّرٝ

ِ َمثِٞٗساُۗ  ٌُ ٱّللَّ ِجُد ُٝۡرَمُس فَِٖٞا ٱۡس َسَٰ ٍَ َٗ ٞث  ََٰ٘ َصيَ َٗ بَِٞٞع  َٗ ُع  ٍِ ََٰ٘ ۡج َص ٍَ ُدِّ بَۡعَضٌُٖ بِبَۡعٖط ىَّٖ

 َُّ ىََُْٞصَس ٌّٛ َعِزٌٝز  َٗ ِ٘ َ ىَقَ َُّ ٱّللَّ ِ َُْٝصُسُٓۥٓۚٓ إِ ٍَ  ُ  ٱّللَّ

 
Artinya:(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung mereka tanpa 

alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “ Tuhan kami 

hanyalah Allah.” Dan sekirannya Allah tiada menolak (keganasan) 

sebagian manusia dengan sebagian yang lai, tentulah telah 

dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat 

orang Yahudi dan  masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut 

nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong (agama)-Nya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar kuat lagi Maha Perkasa.”(QS. 

Hajj:40) 

Sungguh ironis jika keberagaman yang ada berujung kepada permusuhan, 

bukankah Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an, bahwa manusia 



 

 
 
 

diciptakan di dunia ini secara berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-

bangsa yang tujuannya adalah agar saling kenal mengenal? Seperti yang terdapat 

dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13: 

قَبَآئَِو ىِخَعَ  َٗ ٌۡ ُشُع٘ٗبا  ُن َجَعۡيََْٰ َٗ  َٰٚ أُّثَ َٗ ِ َذَمٖس  ٍِّ ُنٌ  َا ٱىَّْاُس إَِّّا َخيَۡقََْٰ ٓأَُّٖٝ ََٰٝ 
اْۚٓ ٓ٘ اَزفُ

ٌٌ َخبِٞسٞ  َ َعيِٞ َُّ ٱّللَّ ٌۡۚٓ إِ ُن ِ أَۡحقَىَٰ ٌۡ ِعَْد ٱّللَّ ُن ٍَ َُّ أَۡمَس  إِ

   
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.”( QS. Al-Hujurat :13) 

Didalam ayat tersebut terdapat kata ta’arafu terambil dari kata arafa yang 

berarti mengenal, kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. 

Dengan demikian, ia berarti saling mengenal.
11

Semakin kuat pengenalan satu 

pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. 

Karena itu, ayat tersebut menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu 

dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dampaknya tercermin pada 

kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagian ukhrawi. Anda tidak 

dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, 

bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal.
12
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Desa Bukit Batu merupakan sebuah pedesaan yang mayoritas bersuku 

Lampung dan Bali. Untuk terjadinya konflik sangatlah besar dalam kehidupan 

bermasyarakat, mengingat dibeberapa wilayah sering sekali terjadi konflik 

contoh terjadi konflik antara suku Lampung dan Bali. Seperti di Desa Bali 

Sadhar yang hanya berjarak kurang lebih 10 km dari desa ini, sering kali 

terjadinya konflik antara desa Bali Sadhar dan desa Baradatu yang mayoritas 

bersuku Lampung. Konflik tersebut disebabka oleh hal yang sangat sepele, yaitu 

hanya konflik antar pribadi yang berujung menjadi konflik antar suku. 

Membina kerukunan tidaklah berarti menghambat kemajuan masing-

masing agama, juga tidak berarti sekedar menjaga dan memelihara situasi agar 

tidak adanya pertentangan dan ketegangan antar masyarakat yang berbeda 

agama. Sehingga perlu upaya-upaya dalam membina kerukunan baik intern 

maupun antar umat beragama. 

Masyarakat Bali yang mayoritas bersuku jawa  merupakan transmigran 

kemudian saling membaur dengan penduduk setempat melalui kerjasama dalam 

pengolahan lahan pertanian, mayarakat  jawa yang terkenal rajin dalam segala 

pekerjaan kemudian sering dimanfaatkan oleh masyarakat Lampungdalam 

membantu mengolah lahan pertaniannya dengan sistem bagi hasil, dimana orang 

Lampung yang memiliki lahan peranian yang cukup luas sehingga menjadikan 

lahan tidak dapat diolah dengan baik. Keberadaan orang jawa sangat membantu 



 

 
 
 

mereka dalam megolah lahan pertanian dan dirasa menguntugnkan bagi pemilik 

lahan. 

 Dalam kehidupan sehari-sehari sering terjadi interaksi sosial yang 

menyangkut hubungan individu dengan individu lainnya, kelompok dengan 

kelompok yang lain ini merupakan syarat utama terjadinya aktifitas sosial.  

Memahami perbedaan di masyarakat merupakan satu hal yang sangat 

penting dalam membangun toleransi. Artinya, pemahaman dan penerimaan yang 

kita lakukan terhadap perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat lain yang 

memiliki agama yang berbeda menjadi satu dasar dalam membangun toleransi 

dan kerukunan antar sesama. Disinilah peran da’i mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam membeikan suatu wawasan keagamaan.  

Menurut hasil survei, masyarakat Lampung yang ada di desa ini sejak 

tahun 1917 bermukim di Desa Bukit Batu dan merupakan masyarakat pertama 

atau bertempat tinggal di desa ini, mayoritas masyarakatnya pribumi dan lain 

sebagainya. Kehidupan sosial dan budaya masyakat Lampung di Desa Bukit Batu 

sangatlah kental dan masih sangat memegang teguh adat istiadat, hal ini 

dibuktikan masih diadakannya upacara-upacara adat dalam acara pernikahan, 

aqiqahan dan lain-lain. 

Masyarakat Bali dibawa oleh seorang wiraswasta yang bernama Bapak 

Mangku  Giri, beliau adalah mantan Kepala Desa Bali Sadhar Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan dan merupakan masyarakat pendatang yang datang 



 

 
 
 

sekitar pada tahun 1980-an. Pada saat kedatangannya, beliau disambut ramah 

dengan tangan terbuka oleh masyarakat Lampung setempat. Keberagaman suku 

dan budaya bukanlah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk saling kenal-

mengenal.  

Dalam kehidupan sosial antara masyarakat etnis Lampung dan Bali, 

sekilas tidak ada perbedaan diantara mereka, tidak ada diskriminasi dan 

intimidasi satu sama lain. Hidup berdampingan membaur bersama dalam satu 

lingkungan, hidup rukun, damai dan tentram merupakan keadaan yang sangat 

dijaga oleh masyarakat Lampung dan Bali di kampung ini.
13

 

Menurut tokoh adat Bali yaitu Bapak Ketut Sadia, masyarakat Lampung 

dan Bali merupakan dua suku yang sangat susah untuk disatukan. Berbeda hal 

nya dengan masyarakat di desa ini, yang hidup rukun dan berdampingan 

membaur dalam satu desa tanpa adanya diskriminasi, terlihat kerukunan yang 

dijalain antara masyarakat Lampung yang beragama Islam dengan Bali yang 

beragama Hindu, misalnya masyarakat Lampung mengadakan acara pernikahan 

atau upacara adat masyarakat Bali pun ikut membantu dalam prosesi acara adat 

tersebut. Begitu sebaliknya masyarakat Bali jika melakukan suatu acara 

pernikahan, masyarakat Lampung juga membantu dalam prosesi acara adat 

tersebut. 
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Masyarakat Bali merayakan hari besar seperi nyepi, masyarakat Lampung 

sebagai agama Islam sangat menghormati dan menghargai hari raya tersebut, 

dengan memberikan partisipasi bagi mereka pengguna jalan agar tidak telalu 

memacu kendaraan terlalu kuat dan masing-masing sepakat mengurangi aktifitas 

diluar rumah degan tidak membka warung dan lain-lain. Dan sebaliknya 

masyarakat Islam mengadakan hari raa besar Islam yang dianut masyarakat 

Lampung masyarakat Bali pun ikut merayakan bersama-sama.
14

 

Dari aktivitas umat muslim menurut Bapak Sarman, berbeda halnya 

dengan masyarakat didesa ini, kedua agama tersebut hidup rukun dan 

berdampingan dalam satu desa tanpa adanya diskriminasi, saling terbuka dan 

memahamilah adalah kunci sebuah kerukunan dalam masyarakat. Dalam hal 

sosial kemasyarakatan mereka telah menjamin secara baik dan bekerja sama, 

kesadaran dan kemauan yang kuat untk saling bertoleransi dikuatkan dengan 

adanya kegiatan gotong royong dalam berbagai aktivitas kehidupan. Semua itu 

dilakukan demi kemajuan masyarakat dan dalam hal kerukunan umat beragama 

di didesa Bukit Batu agar tercipta kerukunan umat beragama.
15

 

Warga masyarakat desa Bukit Batu merupakan para pemeluk yang taat 

pada agama masing-masing, akan tetapi mereka adalah masyarakat yang suka 

bertoleransi, mereka menyadari bahwa kemajemukan dalam bidang agama 

adalah suatu kenyataan dan sudah berlangsung lama. Oleh karena itu mereka 
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beusaha untuk selalu menjaga masyarakat tetap aman, rukun, nyaman dan damai. 

Keadaan ini dapat ditempuh dengan cara saling bertoeransi diantara para 

pemeluk agama yang ada. 

Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang 

masalah peran Da’i dalam pembinaan  toleransi  kerukunan  antar  umat 

beragama antar umat Islam dan Hindu dalam dalam kehidupan agama dan sosial 

masyarkatnya. 

D. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran Da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar umat 

beragama di desa Bukit Batu tersebut? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Da’i  dalam pembinaan toleransi kerukunan 

antar umat beragama di Desa Bukit Batu? 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran Da’i dalam pembinaan toleransi toleransi 

kerukunan antar umat beragama di desa Bukit Batu  

b. Untuk mengetahui proses kendala dan dukungan  oleh Da’i di Desa Bukit 

Batu dalam pembinaan toleransi kerukunan antar umat beragama. 

 

 



 

 
 
 

F. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis,  adanya penelitian ini dapat diharapakan para Da’i 

memberikan sumbangan pemikiran tentang toleransi kerukunan antar umat 

beragama  

b. Secara praktis, adanya penelitian ini dapat memberikan pelajaran betapa 

pentingnya toleransi antar umat beragama dan dimana hasil penelitian ini 

dapat berguna sebagai bahan informasi masyarakat sebagai motivasi agar 

tetap menjaga atau memelihara kerukunan hidup dalam bermasyarakat serta 

pengaruh toleransi antar umat beragama terhadap perkembangan Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data 

dan informasi yang valid. Maka dalam skripsi ini penulis akan menguraikan 

metode penelitian yang dipergunakan. 

1.  Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis, 

penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.
16

 Pendekatan kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 
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pengumpulan data sedalam-dalamnya.
17

 Dalam pendekatan kualitatif ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam 

danbisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya. Dalam pendekatan ini lebih ditekankan pada persoalan 

kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data.
18

 

Berdasarkan pengertian diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi peran Da’i dalam pembinaan 

toleransi kerukunan antar umat beragama serta faktor-faktor yang menjadi 

faktor pendukung dan penghambat antar umat IslamLampung dan Bali dalam 

memelihara kerukunan hidup bermasyarakat. 

2. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.
19

 

Karena penulis bertemu langsung dengan masyarakat di desa Bukit Batu 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. 
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b. Sifat Penelitan 

Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriftif. Penelitian deskriftif 

adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan suatu 

obyek tertentu menurut apa adanya.
20

 Penelitian deskriftif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

mayarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.
21

 Dalam 

penelitian ini, penulis hanya mengemukakan dan menggambarkan secara 

apa adanya tentang peran da’i dalam pembinaantoleransi kerukunan hidup 

bermasyarakat serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
22

 

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 
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obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Karakteristik yang 

dimaksud adalah variabel yang menjadi perhatian peneliti. 

Adapun menjadi yang populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah 

penduduk desa Bukit Batu 1.560 jiwa yang berasal dari 401 kepala 

keluarga, beragama Islam dengan jumlah penganutnya yaitu 1.038 orang 

disusul dengan beragamakan Hindu sebanyak 614 orang. 

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah  da’i atau tokoh-

tokoh agama yang ada di Desa Bukit Batu terdiri dari 3 (tiga) da’i  dan 

2(dua) tokoh agama Hindu. Jadi jumlah populasi berjumlah 5 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
23

 Dalam hal ini sample yang digunakan adalah non 

random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberikan 

kesempatan yang sama ditugaskan menjadi sample. Dalam pengambilan data 

penulis menggunakan “Non Random” tidak semua penghuni dan pengelola 

diberi kesempatan yang sama untuk menjadi informan dalam sample 

tersebut.
24

 Dalam hal ini penulis menggunakan puposive sampling yang 
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didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan 

mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri yang ada dalam populasi.
25

 

Adapun kriteria da’i yang penulis jadikan sample adalah sebagai 

berikut: 

1. Da’i yang aktif memberikan penyuluhan agama di Desa Bukit Batu 

2. Da’i yang penyantun dan lapang dada 

3. Da’i yang sangat memahami situasi dan kondisi serta paham 

memberikan tentang pemahaman kerukunan dan mampu 

memberikan solusi atas masalah yang dihadapai terutama dalam 

masalah pembinaan toleransi dan pemahaman keagamaan  kepada 

masyarakat  

Untuk mengawali interview, penulis menentukan informan kunci yaitu 

Ust.Saripudin dan Ust.Solikin, serta Ust. Fitri 3 (tiga) orang da’i desa Bukit 

Batu.Bapak Hartono sebagai Kepala Desa dan Bapak Rustam sebagai Sekretaris 

Desa. Berdasarkan informasi dari informan kunci, kemudian sampel penelitian 

bertambah 7 orang yaitu Bapak Mangku Giri(Tokoh Agama Hindu), Bapak 

Jainabun (Tokoh AgamaIslam), Ibu Fatmawati& Ibu I Nyoman Srimin (Tim 

Penggerak Ibu-Ibu PKK),  

Karena dianggap data yang diperoleh belum mencukupi, maka penulis 

meminta kepada Bapak Jainabun dan Bapak Mangku Giri untuk menunjuk 

orang yang dianggap dapat memberikan data informasi. Dari kedua sesepuh 
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tersebut penulis mendapatkan 4 orang tambahan sampel, yaitu Bapak I Komang 

Mastre (Tokoh Adat Bali), Bapak Joni (Tokoh Adat Lampung), I Gede 

Sulaksana (Tokoh Pemuda Bali), dan Agung Putra Wijaya (Tokoh Pemuda 

Lampung).  

Untuk lebih menguatkan data, maka penulis mengambil juga sampel 

dari masyarakat biasa yang ditunjuk oleh Bapak Hartono (Kepala Desa Bukit 

Batu) karena dianggap terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Maka penulis 

mendapatkan kembali tambahan sampel sebanyak 2 (dua orang) yaitu Rinda 

(warga Lampung) serta I KetutMahendra (warga  Bali).  

Dengan demikian, jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 15 (lima belas) orang, yaitu 2 (dua) orang aparat desa, 2 (dua) orang 

Ibu-Ibu PKK, 2 (dua) orang  tokoh agama Hindu dan Islam, 4 (empat) orang 

tokoh masyarakat Lampung dan Bali serta 2 (dua) orang anggota masyarakat 

Lampung dan Bali. Dan 3 (tiga) orang da’i  Desa Buki Batu 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Interview 

Wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk meperoleh informasi langsung dari sumbernya.
26

Adapun  

tehnik interview yang peneliti pergunakan adalah interview bebas terpmpin 
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dimana tehnik ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, 

sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat diinginkan dapat 

tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal 

sehingga dapat diperoleh data yang mendalam. Dengan masih 

dipertahankannya unsure terpimpin kemungkinan terpenuhinya prinsip-

prinsip komparablitas dan reabilitas, serta diarahkan secara langsung 

memfokuskan kepada persoalan atau hipotesis-hipotesis penelitian. Dengan 

begitu semua maksud dapat didekati sedekat-dekatnya dengan cara yang 

efisien.
27

 Dengan wawancara yang dilakukan maka peneliti dapat 

memperoleh gambaran yang lebih efektif tentang masalah yang diselidiki. 

Informan dalam penelitian ni adalah kepada tokoh-tokoh masyarakat , Ibu-

Ibu PKK dan warga masyarakat  Lampung dan Bali. Informan tersebut 

dipilih karena dianggap bisa memerikan data-data penelitian secara objektif 

dan sesuai fakta dilapangan. 

b. Metode Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpul data yang digunakan pada 

riset kualitatif. Yang observasi adalah interaksi (prilaku) dan percakapan 

yang terjadi diantara subjek yang diriset.
28

 Jenis observasi yang penulis 

pilih adalah tekhnik observasi non partisipan, yaitu penelitian tidak ikut 

aktif dalam setiap subjek yang diteliti. Metode observasi non partisipan 

                                                             
27

Sutrisno Hadi, Op-Cit,hal.233 
28

Rahmat Krisyantono, Op-Cit,hal.110 



 

 
 
 

merupakan metode observasi dimana periset hanya bertindak 

mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang 

dilakukan kelompok riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.
29

 adalah 

mengadakan pengamatan didaerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil 

bagian dalam kehidupan yang sedang diobservasi secara aktif. 

Dalam penelitian ini, penulis mendatangi langsung lokasi yang 

menjadi tempat penelitian, kemudian meneliti, mengamati dan mencatat 

yang terjadi pada subjek penelitian, dalam hal ini masyarakat Lampung dan 

Bali. 

Dalam penelitian ini, penulis mendatangi langsung lokasi yang 

menjadi tempat penelitian, kemudian meneliti, mengamati dan mencatat. 

Penulis menggunakan metode ini tujuannya untuk mengamati  peran da’i 

yang dilakukan di desa Bukit Batu, dalam kehidupan sosial kesehariannya, 

cara komunikasi mereka serta hubungan dua etnis ini dalam acara-acara 

adat yang mereka lakukan Dalam penelitian ini, cara  da’i dalam 

melakukan kegiatan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat yang 

mereka lakukan.  

c. Metode Dokumentasi 

Selain menggunakan metode interview dan observasi, untk melengkapi 

data, penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
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serupa catatan, buku, surat, majalah dan sebagainya.
30

Metode dokumentasi 

adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan 

dan mengenai hal-hal atau varabel berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, photo, notulen, rapat, dan leger agenda.
31

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk 

memastikan sistem operasional.Dari data yang didapat kemudian diteliti 

isinya, diklasifikasikan menurut pola tetentu sebagai kriteria atau analisa 

untuk dapat dikuantifikasi dengan menghitung frekuensi atau itensitas fakta 

tertentu. 

Dokumentasi disini terkait dengan dokumen yang diperoleh dari 

penelitian untuk memastikan fakta tertentu, baik berupa gambar, buku, 

maupun monografi yang ada di desa Bukit Batu. 

H. Metode Analisis Data  

Proses selanjutnya kegiatan akhir setelah data terkumpul, data tersebut 

diolah dan dianalisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan analilis kualitatif, 

yaitu dengan menggambarkan mlalui kata-kata atau kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
32

 

Dari analisa yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dengan 

menggunakn metode indktif, yaitu cara penarikan kesimpulan berangkat dari 
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fakta-fakta atau peristiwa konkrit yang khusus itu ditarik kesimpulan secara 

umum. 

Dalam hal ini, setelah peneliti memaparkan berupa kalimat-kalimat yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan data dilapangan kemudian peneliti 

merinci secara akurat dengan menarik kesimpulan secara umum. Dari kesimpulan 

tersebut maka segala permasalahan yang dikaji dalam penelitian akan terjawab 

sebagaimana mestinya. 

I. Kajian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan tolok ukur dan dilakukan 

kajian sebelumnya agar menghindari plagiarisme. Sehingga penelitan dapat 

melakukan pembedaan dengan peneliti-peneliti tersebut. Berikut ini adalah 

beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai tinjauan pustaka. 

1. Skripsi yang berjudul "Toleransi Umat Beragama di Desa Batu Putih 

Kecamatan Baturaja Barat Sumatra selatan”,  di tulis oleh Lismarani, 

mahasiswi jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Fakultas Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Di tulis tahun 

2000. Fokus dalam karya ilmiah  ini adalah  membahas toleransi antara umat 

Islam dengan Katolik yang ada di desa Batu Putih tersebut dengan 

mengetahui bentuk-bentk toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan analisa data kualitatif 



 

 
 
 

tanpa menjelaskan hubungan antara variabel atau menguji hipotesis dengan 

mengangkat data yang ada dilapangan. 

2. Skripsi yang berjudul “Peran  Da’i Dalam Membina Mewujudkan Keluarga 

Sakinah di Desa BanjarNegeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan” di tulis oleh Musnaini jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama 

Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar 

Lampung.  Di tulis tahun 2009. Fokus pada karya ilmiah ini adalah   pada 

Peran  Da’i Dalam Membina Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa 

BanjarNegeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan 

mewujudkan keluarga yang sakinah. Penelitian ini juga bermaksud untuk 

mengetahui faktor penunjng dan penghambat dalam mewujudkan keluarga 

sakinah dan pengaruh hasil pembinaan keluarga sakinah. 

Adapun penelittian ini berbeda dengan penelitian diatas, karena 

dalam penelitin ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran Seorang da’i 

dalam pembinaan toleransi kerukunan antar umat beragama di desa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan  dalam memelihara 

kerukunan hidup antar umat beragama dimasyaraktnya 

 

 

 

 



 

 
 
 

  



 

 
 
 

  BAB II 

PERAN DA’I,  DAN PEMBINAAN TOLERANSI  KERUKUNAN ANTAR 

UMAT BERAGAMA  

A.  Peran Da’i 

1. Pengertian  Peran Da’i 

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian 

yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk 

menyelaraskan diri kita dengan keadaan.
33

 

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa prilaku 

yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.
34

 

Sedangkan menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep 

dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan 

peran peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan 

berprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.
35
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Adapun pembagian peran menurut soekanto, peran dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1. Peran Aktif 

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok 

sebagai aktifitas kelompok,seperti pengurus, pejabat dan lainnya 

2. Peran Partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang 

sangat berguna bagi kelompok itu sendiri 

3. Peran Pasif 

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat 

pasif, dimana anggota kelompok menahan agar membrika kesempatan 

kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan 

baik.
36

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran 

merupakan suat tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu kegiatan 

berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat 

dilakukan sebaik-baiknya. 
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Da’i pada dasarnya mempunyai perasaan yaitu setiap muslim yang 

berakal mukallaf (aqil baligh) dengan kewajiban dakwah, yang berarti 

merupakan orang yang melakukan dakwah, atau dapat diartikan sebagai orang 

yang menyampaikan pesan dakwah kepada orang lain (mad’u). da’i dalam arti 

luas, karena setiap muslim memiliki kewajiban menyampaikan ajaran islam 

kepada seluruh umat islam dan kepada seluruh umat islam dan kepada umat 

manusia.
37

  

Da’i dalam bahasa Arab (al-da’i, al-daiyah, dan al-du’ah) 

menunjukkan pelaku( subjek) dan penggerak (aktifis) kegiatan dakwah, yaitu 

orang-orang yang berusaha untuk mewujudka Islam dalam segi kehidupan 

baik pada tataan individu, keluara, masyarakat, umat, dan bangsa dan sebagai 

pelaku dan penggerak dakwah, da’i memiliki kedudukan penting, bahkan 

sangat penting karena ia dapat menjadi penentu keberhasilan dan kesuksesan 

dakwah.
38

 

Menurut arti bahasa kata da’i adalah berasal dari kata yang berarti 

seruan, ajakan. Panggilan sedangkan orang yang melakukan seruan, ajakan, 

dan panggilan tersebut dikenal da’i.   Asmuni Syukir berpendapat dalam 

kutipannya bahwa definisi da’i adalah orang yang memanggil, mengajak, 
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menyeru dan melaksanakan dakwah.
39

Tetapi mengingat proses memanggil 

atau menyeru juga merupakan proses penyampaian atas pesan-pesan maka 

dikenal pula dengan istilah mubalig yaitu: orang-orang yang menyampaikan 

dan memberikan ajaran Islam kepada umat manusia, dengan menyampaikan 

dan memberitakan maka pemberitaan menjadi terlepas kewajiban, dan pihak 

yang menerima menjadi terikat kepadanya. 

Yang dimaksud da’i disini bukanlah seorang yang berbicara dan 

mempegaruhi manusia dengan nasihat-nasihatnya, suaranya, serta kisah-

kisah yang diucapkan. Bukan itu saja, walaupun hal ini merupakan bagia 

darinya. Yang dimaksud da’i adalah seorang yang mengerti hakikat Islam, 

dan tahu apa yang seang berkembangan dalam kehidupan sekitarnya serta 

semua problema yang ada. 

Dengan demikian da’i adalah orang yang menyeru atau 

menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh 

Allah SWT, dan Rasul-Nya. 

2. Tugas dan Kewajiban Da’i 

Jika kita hayati dengan seksama memang banyak sekali tugas dan 

kewajiban menjadi seorang da’i, apalagi da’i yang professional karena ia 

akan berhadapan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Menurut 

Syekh Ali Mahfuz sebagaimana yang dikutip oleh Alwisral Imam Zaidillah 
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ada beberapa tugas dan kewajiban yang harus dimiliki seorang da’i antara 

lain: 

1) Sesungguhnya kewajiban yang pertama atas da’i ialah berilmu dengan 

Al-Qur’an. Yang dimaksud dengannya ialah pendalaman padanya, 

dihadapkan segala sesuatu kepada kandungannya karena dia merupakan 

petunjuk dan pengajaran dan ibarat. Dan demikian juga halnnya sunah 

dan apa-apa yang telah sah dari semua ucapan Rasul dan sejarah 

kehidupannya dan sejarah kehidupannya kaum salaf yang shaleh. 

2) Mengamalkan illmu perbuatan tidak membohogi perkataannya, dan 

juga tidak menyalahi zat dan batinnya, bahkan dia menyuruh sesuatu 

apa-apa yang tidak ada, dia sebagai orag pertama, melakukannya dia 

juga melarang sesuatu, kalau tidak dia sebagi orang pertama 

meninggalkannya, agar berfaedah pengajarannya dan medatangkan 

hasil. 

3) Penyantun dan lapang dada, maka kesempurnaan sesuatu illmu terletak 

pada sifat penyantun dan kelembutan ucapn merupakan alat pembuka 

hati, maka dari kesemuanya itu akan memberikan daya mampu untuk 

menghilangkan penyakit-penyakit jiwa hati 

4) Bersih diri dan tidak sikap pandang apa yang ada pada tangan orang 

lain. Maka barang siapa yang tidak tergiur terhadap apa-apa yang ada 

pada tangan orang lain, berarti dia paling terkaya dari orang banyak. 



 

 
 
 

5) Berillmu dengan keadaan ummat penerima dakwah sehubungan dengan 

tugas-tugas mereka, adat istiadat, tabiat-tabiat yang berlaku dalam 

negeri mereka.
40

 

Menurut Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, wajib bagi orang yag 

melaksanakan dakwah memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat 

melaksanakan kewajiban dengan lebih baik, dan biar menjadi contoh yang 

lebih baik lagi akan menjadi panutan dalam illmu dan amalnya: 

1) Hendaklah alim (mengetahui) dalam bidang Al-Qur’an dansunnah dan 

sejarah kehidupan Rasul SAW dan Khulafaurrasyidin r.a. 

2) Hendaklah ia mengetahui ( pandai membaca) situasi ummat yang 

diberi dakwah, baik dalam urusan bakat, watak dan akhlak mereka atau 

ringkasnya mengetahui kehidupan mereka. 

3) Mengetahui agama, aliran dan mazhab- mazhab ummat dengan 

demikian akan memudahkan juru dakwah mengetahui kebatilan-

kebatilan yang terkadung padanya dan tidak akan sulit baginya 

memenuhi ajakan kebenaran yang didengungkan  oleh orang lain, 

sekalipun orang  tersebut telah mengajaknya.
41
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3. Kepribadian seorang da’i 

Kepribadian seorag da’i terbagi menjadi dua yaitu bersifat rohaniah 

dn jasmaniah, berikut penjelasannya: 

a. Kepribadian yang bersifat rohaniah 

Keriteria kepribadian yag sangat baik sangat menentukan 

keberhasilan dakwah, karena pada hakikatnya berdakwah tidak hanya 

menyampaikan teori tapi juga harus memberikan teladan bagi umat. 

Kepribadian da’i yang bersifat rohaniah mencakup tiga hal yaitu:
42

 

a) Sifat-sifat da’i 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an: 

 َُ ُسٗ ٍُ َُ  ٱۡىبِسِّ بِ  ٱىَّْاسَ أَحَۡأ ٌۡ حَۡخيُ٘ أَّخُ َٗ  ٌۡ َُ أَّفَُسُن ۡ٘ حََْس َبۚٓ َٗ أَفَََل  ٱۡىِنخََٰ

 َُ  حَۡعقِيُ٘

Artinya: mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) 

kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu 

sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? 

Maka tidaklah kamu berpikir?( QS. Al-Baqarah:44)
43

 

2) Ahli taubat 
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Berarti ia harus mampu untuk lebih menjaga atau takut untuk 

berbuat maksiat atau dosa dibandingkan orang-orang yang menjadi 

mad’unya. 

3) Ahli ibadah 

  Seorang da’i adalah mereka yang selalu beribada kepada Allah 

dalam perbuatan dan perkataan dimanapun dan kapanpun. 

4) Amanah dan shidiq 

5) Pandai bersyukur 

6) Tulus ikhlas dan tidak mementingkan pribadi 

7) Ramah dan penuh pengertian 

8) Tawaddhu (rendah hati) 

9) Sederhana dan jujur 

10) Tidak memiliki sifat egois 

11) Sabar dan tawaqal 

b) Sikap seorang da’i 

  Sikap dan tingkah laku da’i merupakan slah satu faktor 

penunjang keberhasilan dakwah, masyarakat sebagai suatu komunitas 

sosial lebih cenderung melalui karakter dan tabiat seseorang dari pola 

tingkah laku keseharian yang dapat dilihat dan didengar.
44

 Berikut sikap 

ideal yang harus dimiliki da’i: 
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1) Berakhlak mulia 

2) Menjadi teladan atau figure, kreatif, inovatif, dan memotivasi, 

secara positif. 

3) Disiplin dan bijaksana 

4) Berwibawa 

5) Berpandangan luas 

6) Berpengetahuan cukup 

Seorang da’i juga harus memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang semua hal yang berhubungan dengan mad’u baik bahasa, 

tradisi, psikologis, budaya, emosional mad’u. 

b. Kepribadian yang bersifat jasmani 

a) Sehat jasmani 

Segala aktivitas yang dilakukan manusia sebuah barang tentu 

akan optimal bila dikerjakan dalam keadaan sehat, termasuk 

aktivitas dakwah. 

b) Berpakaian pantas 

Berpakaian yang dipandang baik menurut agama dan 

masyarakat.
45

 

4. Kompetensi Da’i 
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Kompetensi da’i berarti kemampuan dan kecakapan yang harus dimiliki 

oleh seorang da’i agar ia mampu bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya, sebagai pembangun dan pengembang masyarakat Islam. 

Kompetensi ini merupakan kumpulan dari: 

1. Kekuatan Intelektual (Wawasan Keilmuan) 

 Dalam pandangan ulama besar dunia, Yusuf Al-Qardhawi, seorang 

da’i perlu melengkapi diri dengan tiga senjata  yaitu senjata iman, akhlaq 

mulia , dan illmu pengetahuan serta wawasan. Secara umum seorang da’i  

harus melengkapi diri dengan dua bekal , bekal spiritual dan intelektual 

sekaligus. 

2. Kekuatan Moral ( Akhlak Da’i) 

 Disamping wawasan dan kekuatan intelektual seperti ditekankan Al-

Qardhawi, Sayyid Quthub menekankan tiga kekuatan lain yang juga penting 

dan wajib dimiliki oleh seorang da’i, yaitu kekuatan moral, kekuatan 

perjuangan, kekuataniman jihad di identifikasi oleh Mustaha masyhur dan 

cirri dakwah pergerakan. 

3. Kekuatan Spritual 

Kekuatan Spritual bersumber dari tiga kekuatan pokok, yaitu: iman, 

ibadah, dan taqwa. 

B. Pembinaan 

1. Pengertian Pembinaan 



 

 
 
 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah 

proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan baik.
46

 Dalam 

pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif 

dan pragamatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang 

dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkn fakta-

fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat 

diterapkan dalam praktek. 

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar, dan 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, dan pengorganisasian serta 

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.
47

 

Pembinaan juga dapat diartikan “bantuan dari seseorang atau kelompok 

orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi 

pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga 

tercapai apa yang diharapkan.
48

 

Dari definisi diatas , dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat 

unsur tujuan, materi, proses, cara,pembaharuan, dan tindakan pembinaan dan 

mengembangkan kemampuan sesorang guna mencapai tujuan.  
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2. Pembinaan Kerukunan  Hidup Ummat Beragama 

Keberhasilan pembangunan dibidang agama tergantung pada partisipasi, 

kesadaran, tekad dan semangat dari seluruh umat beragama dan seluruh aparat 

pemerintah baik dipusat maupun didaerah. 

Dalam usaha pembinaan kerukunan hidup beragama dihadapi beberapa 

permasalahan dan ketegangan baik diantara sesama penganut agama yang sama, 

antara ummat beragama lainnya maupun antara ummat beragama dengan 

pemerintah. Adapun penyebab timbulnya permasalahan dan ketegangan itu 

dapat bersumber dari berbagai aspek antara lain: 

1. Sifat dari masing-masing agama mengandung tugas dakwah atau misi 

2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan 

agama pihak lain 

3. Kekurang mampuan pemeluk agama untuk menahan diri sehingga kurang 

menghormati, bahkan memandang rendah pihak lain 

4. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain baik intern ummat 

beragama, antar umat beragama naupun antara umat beragama dengan 

pemerintah 

5. Rasa renda diri dan rasa takut terdesak pihak yang lemah 

6. Kurang adanya komunikasi antar pemimpin masing-masing ummat 

beragama 



 

 
 
 

7. Kurang saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat 

yang menyangkut intern umat beragama, antar ummat beragama dan antar 

umat beragama dengan pemerintah 

8. Kurang pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah.
49

 

Dalam Intruksi Menteri Agama RI No.3 Tahun 1981 tentang 

pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup ummat beragama di daerah 

sehubungan dengan telah terbentuknya wadah masyarakat menimbang bahwah  

dengan terbentuknnya wadah masyarakat antar ummat beragama, yang 

ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama Pusaat dan Daerah tanggal 5 Juli 

1980 dan penetapannya sebagai pedoman kerja, pelaksanaan tugas tahun 

1980/1981, terutama yang menyangkut kerukunann hidup beragama.
50

 

a. Pembinaan Pelaksanaan Kerukunan  Hidup Ummat Beragama 

1. Pembinaan pelaksanaan kerukunan  hidup ummat beragama 

merupakan bagian dari “Tiga prioritas pembangunan Nasional dalam 

pembinaan tata kehidupan beragama”: 

a. Memanfaatkan ideology dan falsafah pancasila dalam kehidupan 

ummat beragama dan di lingkungan aparatur Departemen Agama 
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b. Membantu usaha memantapkan stabilitas dan ketahanan Nasional 

dengan membinan tiga kerukunan hidup beragama, yaitu: 

1) Kerukunan Intern Ummat Beragama 

2) Kerukunan Antar Ummat Beragama 

3) Kerukunan Antara Ummat Bergama dengan Pemerintah. 

c. Meningkatkan partisipasi ummat beragama dalam mensukseskan 

dan mengamalkan pelaksanaan pembangunan Nasional disegala 

bidang, yang berkesinambungan . 

2. Pelaksanaan tugas pembinaan kerukunan hidup beragama pada 

hakikatnya dibebankan kepada keseluruhan aparatur Departemen 

Agama, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, sesuai dengan 

bidang masing-masing.
51

  

C. Pengertian Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama 

Toleransi dalam bahasa arab disebut tasamuh, yang berarti saling 

memudahkan dan saling mengizinkan. Secara etimologi toleransi berasal dari kata 

tolerance (dalam bahasa inggris) yang berarti sikap membiarkan, mengakui, 

merangkul, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 
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persetujuan.
52

 Kata toleransi juga berasal dari bahasa latin, yait tolerantia yang 

artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.
53

 

Secara teminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi adalah pemberian 

kebebasan kepada sesama manusia atau kepada warga masyarakat untuk 

menjalankan keyakinannya tau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya 

masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak 

melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban 

dan perdamaian dalam masyarakat.
54

 

Jelas bahwa toleransi terjadi dua berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, 

dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbanakan prinsip 

sendri.
55

Islam memandang perbedaan keyakinan itu sunnatullah (hukum Allah) 

yaitu Allah jika menghendaki merupakan petunjuk bag kita untk diuji kebenaran 

dan kebaikannya. Sebaimana firman Allah SWT: 

  ۡ٘ ىَ ِ فِٜ  َٗ ٍَ  َِ ٍَ ًٞعاۚٓ أَفَأََّج حُۡنِسُٓ  ٱَۡلَۡزضِ َشآَء َزبَُّل ََلٓ َِ ٌۡ َج َٰٚ َُٝن٘ ٱىَّْاسَ ُميُُّٖ ُّ٘اْ َحخَّ

 َِ ِْٞ ٍِ ۡؤ ٍُ 
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Artinya: Dan tidak mungkin sesorang memaksa orang lain menjadi seiman dengan 

dia.(QS.Yunus: 99)
56

 

Maka dengan keberagaman itu memberikan kesempatan kepada manusia 

untuk menguji keimanan yang dipilihnya. Kemerdekaan didalam keyakinan dlam 

ajaran Islam menjadi prinsip seperti yang tertera dalam surat Al Baqarah ayat 256: 

ِِ  إِۡمَسآَ فِٜ  ََّلٓ  ٝ َِ  ٱىدِّ ۡشدُ قَد حَّبََّٞ َِ  ٱىسُّ ٍِ ِّٜٓۚ ِ َٝۡنفُۡس بِ  ٱۡىَغ ََ ُغ٘ثِ فَ
ِۢ بِ  ٱىطََّٰ ٍِ ُٝۡؤ َٗ ِ فَقَِد  ٱّللَّ

َسلَ  َۡ ةِ بِ  ٱۡسخَ َٗ َٰٚ  ٱۡىُعۡس ۡثقَ ُ٘ ًَ ََّل  ٱۡى َٗ  ٱّفَِصا ُ ىََٖاُۗ  ٌٌ  ٱّللَّ ٌٞع َعيِٞ َِ  َس

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 

barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (QS. Al-Baqarah:256). 

Demikian ini membuat penaguntnya tidak memaksakan keyakinannya 

kepada orang lain. Mebiarkan orang dengan keyakinannya tanpa merasa beban 

dan hal ini memberikan pesan yang toleran kepada orang lain.
57

 

Harun Nasution menyatakan toleransi beragama akan terwujud manakala 

terdapat lima hal: Pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada pada agama 

lain. Kedua, memperkecil perbedaan yang ada dalam agama-agama.Ketiga, 

menonjolkan persamaan yang ada dalam agama-agama.Keempat, menupuk rasa 
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persaudaraan se-Tuhan.Kelima, menjauhi praktek serang menyerang antar umat 

beragama.
58

 

 Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan 

prinsip, dan meghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan 

prinsip sendiri.
59

Dengan demikian toleransi menunjuk pada satu kerelaan untuk 

menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. 

Istilah toleransi dalam Al-Qur’an yang dalam bahasa Arabnya, al-

tasamuh memang tidak ditemukan secara exsplisit.Namun jika yang dimaksud 

dengan toleransi adalah sikap saling menghargai, menerima serta menghormati 

keragaman budaya dan perbedaan berekspresi maka Al-Qur’an merupakan kitab 

suci yang secara nyatamemberikan perhatian terhadap toleransi.
60

 

Al-Qur’an hadir untuk menjadi petunjuk dan cahaya bagi umat 

manusia.Yang dimaksud dengan petunjuk dan cahaya adalah Al-Qur’an yang 

secara eksplisit memberikan dorongan pada inklusivisme, pluarisme, 

multikulturalisme.
61

Misalnya dalam (QS. Al-Hujarat/49:13) 

ٓأََُّٖٝا ٌۡ  ٱىَّْاسُ  ََٰٝ ُن ٍَ َُّ أَۡمَس  إِ
ٓۚ
ْا ٓ٘ قَبَآئَِو ىِخََعاَزفُ َٗ ٌۡ ُشُع٘ٗبا  ُن َجَعۡيََْٰ َٗ  َٰٚ أُّثَ َٗ ِ َذَمٖس  ٍِّ ُنٌ  إَِّّا َخيَۡقََْٰ

ِ ِعَْد  َُّ  ٱّللَّ ٌۡۚٓ إِ ُن َ أَۡحقَىَٰ ٌٌ َخبِٞٞس  ٱّللَّ  َعيِٞ
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Artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisiAllah ialah yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. (QS. Al-Hujarat/49:13) 

Ayat diatas dapat dipahami sebagi konsep kemajemukan umat manusia 

secara universal dala Islam.Selanjutnya dalam hal kehidupan keberagaman 

manusia. Al-Qur’an juga telah menerapkan prinsip kebebasan dan toleransi 

beragama, antara lain sbb: 

 ٌۡ ِِ  ىَُن َٜ ِدٝ ىِ َٗ  ٌۡ  ِدُُْٝن

Artinya:untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku((QS. Al-Kafiruun/109:6) 

Dengan demikian paradigm toleransi mempunyai landasan normative 

yang kuat dari Al-Qur’an.Tatkala Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar 

terhadap toleransi, maka Al-Qur’an telah hadir pada setiap zaman dan tempat.
62

 

Beberapa ayat  Al-Qur’an tentang toleransi: 

a) Ajaran untuk menyembah Allah 

َو  قُوۡ  ٕۡ َ ٓأ بِ ٱۡىنِ ََٰٝ ٌۡ أََّلَّ َّۡعبَُد إَِّلَّ  خََٰ َُْن ۡٞ بَ َٗ ََْْا  ۡٞ ٓاِءۢ بَ َ٘ ٖت َس ََ َٰٚ َميِ ْا إِىَ ۡ٘ َ حََعاىَ ََّل  ٱّللَّ َٗ
 ِٔ ُِ   ٗ َشۡٞ  ۦُّۡشِسَك بِ ِ ُدٗ ٍِّ ََّل َٝخَِّذَر بَۡعُضَْا بَۡعًضا أَۡزبَاٗبا  َٗ ِۚٓ ا  ْا فَقُ٘ىُ٘اْ  ٱّللَّ ۡ٘ ىَّ َ٘ فَئُِ حَ

َُ  أََّّابِ  ٱۡشَُٖدٗاْ  ٘ َُ ۡسيِ ٍُ 
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Artinya: katakanlah: “Hai ahli kitab, marilah (berpegang)kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 

kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”, jika 

mereka berpaling maka Katakanlah kepada mereka:“Saksikanah, 

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada 

Allah)”.(QS. Al-Imran/3:64) 

b). Mengutamakan Jalan Damai 

ٌِ فَ   ۡي إُِ َجَُْحْ٘ا ىِيسَّ َٗ مَّۡو َعيَٚ  ٱۡجَْحۡ ۞ َ٘ حَ َٗ ِۚٓ ىََٖا  ُ  ٱّللَّ َ٘  ۥإَِّّٔ ٞعُ ُٕ َِ ٌُ  ٱىسَّ   ٱۡىَعيِٞ

Artinya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 

kepadanya dan bertaqalah keoada Allah sesungguhnya Dialah 

yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui(QS. Al-

Anfal/8:61) 

c). Hidup Damai dan berdampingan 

  َُّ َِ ٱ إِ َٗ  ىَِّرٝ ُْْ٘ا  ٍَ َِ َءا َٗ  ٱىَِّرٝ َٰٙ َٕاُدْٗا  َس بِ َٗ  ٱىََّْصَٰ
َِ   ِٱىصََّٰ َِ بِ  ٞ ٍَ ِۡ َءا ٍَ ِ  ٱّللَّ

 َٗ ًِ ۡ٘ ََّل  ٱَۡلِٓخسِ  ٱۡىَٞ َٗ  ٌۡ ِٖ ۡٞ ٌف َعيَ ۡ٘ ََّل َخ َٗ  ٌۡ ِٖ ٌۡ ِعَْد َزبِّ ٌۡ أَۡجُسُٕ يِٗحا فَيَُٖ َو َصَٰ َِ َع َٗ
 َُ ٌۡ َٝۡحَزُّ٘ ُٕ 

Artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-

orang Nasrani dan orang-orang Shabiin siapa saja diantara 

mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian 

dan beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan 

mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula 

mereka bersedih hati (Q.S. al-Baqarah1:62) 

D. Toleransi Beragama Menurut Agama Islam Dan Agama Hindu. 

1. Toleransi Beragama Menurut Agama Islam 



 

 
 
 

  Bagi umat islam untuk menjalankan untuk menjalankan toleransi antar 

umat beragama tidaklah mengalami kesulitan, sebab sudah sejak duhulu Nabi 

Muhammad Saw telah membuktikan toleransi tersebut dalam praktek, baik 

berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui bersama maupun dalam 

bentuk praktek hidup sehari-hari.Suatu contoh yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad Saw, ketika Beliau hijrah ke Madina yaitu sesudah Beliau berada 

Madina, yang pertama Beliau lakukan ialah pertama: mempersatukan dan 

mempersaudarakan kaum hajirin dengan kaum ansor. Kedua melakukan kerja 

sama dan tolong menolong antar umat islam dengan kaum Yahudi di 

Madinah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemantapan ketaatan umat 

Islam dengan Nabi sebagai pimpinan pemerintah dan juga sebagai panglima 

besar. 

“piagam Madinah” adalah sebutan bagi al-shahifah (yang berarti 

lembaran tertulis, disebut sebanyak 8 kali) dan al-kitab (yang berarti buku, 

sebanyak 2 kali) yang dibuat oleh Nabi Saw bersama warganya. Kata 

Madinah menunjukan pada tempat dibuatnya naskah. Sementara piagam 

berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, atau penyataan dan 

pengukuhan mengenai sesuatu. Melihat proses perumusannya, piagam 

Madinah adalah dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi Saw sebagai 

perjanjian antar golongan-golongan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi serta 

sekutunya. Dokumen itu mengandung peraturan-peraturan penting yang 



 

 
 
 

menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka 

sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.
63

 

Oleh karena itu, diakui bahwa dengan penetapan ini, Nabi Muhammad 

Saw berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari keragaman agama: 

Muslim, Yahudi, dan penganut agama paganisme. Ini tidak lain karena Nabi 

Saw takkala membuat piagam tersebut bukan hanya memperhatikan 

kepentingan dan kemaslahatan masyarakat muslim, melainkan juga 

memperhatikan kemaslahatan masyarakat non muslim.
64

Menyimak hal 

tersebut diatas berarti dalam ajaran islam terdapat apa yang ada di masyarakat 

yakni adanya tasamuh dimana sikap toleransi, penuh maaf dan maklum, suka 

mendegarkan dan menghargai pendapat orang lain serta mau mengambil dan 

mengikuti yang baiknya.
65

 Kata lain identik dengan tasamuh adalah tasahul 

yang lasim memberikan makna dengan bermudah-mudahan. 

Dengan demikian, agama islam secara positif mendukung adanya 

toleransi antar umat beragama, sikap toleransi dan kerukunan yang tertanam 

dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas ajaran AL-quran dan As-

sunah.Syariat islam juga mengajarkan umat islam untuk berbuat bik dan 
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berlaku dil kepada para penganut agama lain. Hal ini sesuai dengan Firman 

Allah SWT yang berbunyi: 

َُ َٝۡسُجْ٘ا  ىَقَدۡ   ِ َما ََ ةٌ َحَسَْٞت ىِّ َ٘ ٌۡ أُۡس ِٖ ٌۡ فِٞ َُ ىَُن َ َما ًَ َٗ  ٱّللَّ ۡ٘ هَّ  ٱَۡلِٓخَسۚٓ  ٱۡىَٞ َ٘ ِ َٝخَ ٍَ َٗ
 َُّ ِ َ فَئ َ٘  ٱّللَّ ُٕ ُّٜ ٞدُ  ٱۡىَغِْ َِ   ٱۡىَح

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 

tehadap orang-orang yangtidak memerangimu karena agama dan 

tidak ada pula mengusir orang-rang yang berlaku adil sesungguhnya 

Allah suka oran-orag yang berlaku adil. (QS. Al- Mumtahana: 6).
66

 

Ayat tersebut merupakan suatu penegasan dari Allah agar umat Islam 

dapat hidup rukun secara berdampingan dengan penganut agama lain. Selain 

penganut agama Islam itu tidak menganggu aktivitas yang kita lakukan 

sebagai orang Islam. Lebih dari itu umat Islam dapat menjalin hubungan baik 

dan berlaku adil terhadap penanut agama lain karena Allah SWT sangat 

menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini merupakan umber toleransi 

dari agama Islam yang dimana dianjurkan seseorang untuk berbuat baik 

kepada orang lain meskipun lain agama. 

Dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa antara orang Islam dan 

diluar  agama lain mempunyai batasan jelas yakni masalah ibadah. Karena itu 

tidak boleh ada pihak yang memaksakan seseorang untuk memasuki agama 

orang lain. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman: 

َُ   َ بِ  ٱۡذَٕبَا فَ َمَلَّ   قَاهَ  ُع٘ َِ ۡسخَ ٍُّ َعُنٌ  ٍَ  إَِّّا 
خَِْآ  ىِلَ اََٰٝ ٌۡ َٗ  ٱۡدُع  فَ  فَيَِرَٰ ََّل  ٱۡسخَقِ َٗ  

ۡسَث  ٍِ آ أُ ََ َم

آ أََّزَه  ََ ُْج بِ ٍَ قُۡو َءا َٗ   ٌۡ ٓاَءُٕ َ٘ ٕۡ ُ حَخَّبِۡع أَ ٌُ   ٱّللَّ َُْن ۡٞ ۡسُث َِلَۡعِدَه بَ ٍِ أُ َٗ ٖب   ِ ِمخََٰ ٍِ ُ َا  ٱّللَّ َزبُّْ
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َزبُّنُ  تَ بَ َٗ ٌۡ  ََّل ُحجَّ يُُن َََٰ ٌۡ أَۡع ىَُن َٗ يَُْا  َََٰ ََْْاٌۡ  ىََْآ أَۡع ۡٞ   ٌُ َُْن ۡٞ بَ َٗ ُ ِٔ  ٱّللَّ ۡٞ َ إِى َٗ ََْْا   ۡٞ ُع بَ ََ َٝۡج

ِصٞسُ  ََ   ٱۡى
 

Artinya: Maka karena itu serulah ( mereka kepada agama ini) dan tetaplah 

sebagai nama diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti 

hawa nafsu mereka dan katakanlah :” Aku beriman kepada semua 

kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku 

adil diantara kamu. Allah –lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi 

kami amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antar kami dan kamu, 

Allah mengumpulkan antar kita dan kepada-Nyalah kembali (kita). 

(QS. Ash-Shuraa ayat:15).
67

 

 Uraian diatas memberikan gambaran, bahwa umat Islam sudah 

terpimpin dengan Al Qur’an untuk hidup rukun bersama-sama agama lain 

dala bedakwahpun umat Islam memeberi garis yang jelas yaitu tidak 

dibenarkan menarik orang-orang berlainan agama untuk menjadi penganut 

agama Islam. Begitu pula Islam mempunyai prinsip menghormati agama-

agama lain. Lebih tegas lagi dari petikan ayat-ayat Al-Qur’an tersbut 

merupaan pedoman bagi umat Islam agar hidup rukun dan damai dengan 

penganut agama lain, saling menghormati dan menghargai. Begitu pula 

diantara mereka tidak dibenarkan saling menganggu dan saling merendahkan. 

Dengan demikian apabila ajaran-ajaran agama tersebut dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya maka akan terciptakanlah toleransi dan kerukunan antar umat 
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beragama sebagaimana yng telah diprogramkan pemerintah Republik 

Indonesia.
68

 

Bagi umat Islam pengembangan rasa hormat-menghormati sudah 

menjadi satu dalam pribadinya, disamping itu agama Islam mendidik 

pemeluk-pemeluknya untuk taat kepada pemerintah, memberikan nila-nilai 

moral dan akidah-akidah sisial untuk megendalikan tingkah laku atau perangai 

manusia dalam masyarakat agar tercipta kedamaian dan tata tertib dalam 

pergulan bangsa dan umat manusia.
69

 

2. Toleransi Beragama Menurut Agama Hindu 

Pandangan agama Hindu tentang kerukunan hidup antar umat 

beragama, dapat diketahui dari tujuan agama Hindu yakni Moksartham 

Jagathia Ya Ca iti Dharma.
70

 Dharma artinya mencapai kesejahtraan hidup 

manusia baik jasmani maupun rohani. Berangkat dari pengertian tersebut 

maka untuk mencapai kerukuan umat beragama harus mempunyai dasr hidup 

yang disebut Catur Purusa Artha; Dharma, Artha, Kama, Moksaha. Dharma 

berarti susila dan berbudi luhur, dengan dharma seseorag dpat mencapai 

esempurnaan hidup, baik untuk diri, keluarga dan masyarakat (umat 

manusia).
71
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Pada hakikatnya denagn tewujudnya dharma tujuan hidup lainnya 

sepert Artha, Kama Moksha akan dialami pada Artha, berarti kekayaan dapat 

memberikan kenikmatan dan kepuasan hidup. Oleh karena itu maka dalam 

mencari kekayaan harus dilandasi dharma. Dengan demikian harta mempuyi 

nilai ya tinggi. Oleh karena itu pula maka harta kekayaan hendaknya benar-

benar diperoleh denga berlandakan dharma. Kama bermakna kenikmatan dan 

kepuasaan. Oleh karena kesenian dapat memuaskan orang, mka dimasukkan 

pula dalam arti kama. Jika orang ingin mencari artha dan kama , maka harus 

terlebih dahulu melaksankaan dharma, sehingga artha dan kama pasti dapat 

diperoleh, artha dan kama tidak boleh menympng dari dharma.
72

 

Moksha merupakan kebahagiaan abadi yakni terlepasnya atman dan 

lingkaran samsara. Moksha ialah bersatunya kembali atman dengan 

paramatma. Moksha adalah tujuan terakhir dalam agama Hindu yang setiap 

saat mencari sampai berhasil. Mencapai moksha dasarnya juga dharma, makin 

besar dharma makin dekat mencapai . hanya dharmalah yang dapat dipakai 

wahana samudra samsara untuk sampai kepada moksha.
73

 

Dari uraian diatas terdapat empat dasar yang merupakan tiik tolak 

terbinarnya kerukunan umat beragama. Dari ke empat dara inilah dapat 

memberikan sikap hormat-menghormati dan harga mengahargai keberadaan 
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umat beragama lain. Tidak saling mencurigai dan tidak saling 

mempermasalahkan dan dapat menumbuhkan saling bekerja sama. 

Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, masyarakat yang 

berlandaskan aplikasi konsep-konsep dan nilai-nilai serta praktik kehidupan 

beragama Hindu di Bali menurut ajaran TriHita Karana. Temuan ini jelas 

menunjukkan bahwa dalam pandangan, keyakinan, nilai-nilai dan sikap 

masyarakat, nilai-nilai ajaran Hindu dalam ajaran Tri hita Karana sebagai core 

values-nya memang memiliki peran baik dalam fungsinya sebagai pemotivasi 

dan penggerak dinamika masyarakat, sebagai penegas jati diri atau sebagai 

pengontrol sikap dan tindakan masyarakat berwatak Bali.
74

 

Tri Hita Karana, secara etimologi terbentuk dari kata: tri yang berarti 

tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti sebab atau yang 

menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang 

menyebabkan kebahagian. Ketiga hubungan tersebut meliputi: 

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa (Tuhan) 

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya 

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.
75
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E.  Pengertian Kerukunan Antar Ummat Beragama 

1. Pengertian kerukunan 

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa 

Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah 

arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan 

suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap 

unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada 

diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud 

kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut 

agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan 

beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling 

menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung 

perasaan.
76

 

Menurut Magnis Suseno rukun berarti berada dalam keadaan selaras, 

tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu untuk maksud saling 

membantu.77Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan harmonius atau 

concord. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai 

oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (harmony, 

concordance). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah 

intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of 
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diversified patterns of interactions among outnomous units. Kerukunan 

merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi 

yang beragam diantara unit-unit(unsure/ sub sistem) yang otonom. Kerukunan 

mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling 

menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta 

sikap memaknai kebersamaan.
78

 

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kerukunan 

adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan 

kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut 

sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya 

suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka 

berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa 

bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak 

rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai 

dan tenteram.
79

 

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, 

konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang 

disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan” yaitu: 

1. kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. 
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Yaitu kerukunan di antara aliran-aliran / paham mazhab-

mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. 

2. kerukunan di antara umat/ komunitas agama berbeda-beda. 

Yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang 

berbeda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen 

Protestan, katolik, Hindu, dan Budha. 

3. Kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah. 

Yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara 

para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah 

dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam 

rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

beragama.
80

 

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang 

memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, 

saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga 

satu sama lain. 

2.  Kerukunan Antar Umat Beragama 

Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai 

dan tercipta berkat adanya toleransi agama.Toleransi agama adalah suatu 
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sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal 

apapun, khususnya dalam masalah agama.Kerukunan umat beragama adalah 

hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri 

ini.Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu 

banyak.Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk 

agama. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada 

beberapa agama lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Khatolik, Hindu, 

Budha dan Konghucu adalah contoh agama yang juga banyak dipeluk oleh 

warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam 

beribadah.Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. 

Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga 

kerukunan umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama membangun 

negara ini menjadi yang lebih baik.
81

 

Menurut Syamsudin yang mengatakan bahwa dunia keagamaan 

manusia menampilkan fenomena kemajemukan. Kemajemukan agama adalah 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Realiras kemajemukan disamping 

disatu sisi merupakan mosaik yang indah, namun disisi lain tantangan bagi 

dunia keagamaan. Hal demikian disebabkan karena kemajemukan itu 

mengandung potensi konflik.
82
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Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan 

toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya 

masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat 

beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama 

lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan 

lainnya tidak saling mengganggu. 

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang 

harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling 

menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:  

1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai 

dengan agamanya.  

2.  Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern pemeluk agama, 

antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan 

pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa 

dan Negara.  

3. Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama 

kepada orang lain. 

Dengan demikian kerukunan antar umat beragama merupakan salah 

satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, 



 

 
 
 

tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat 

beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun.
83

 

Menurut A. Fauzie Nurdin kerukunan hidup beragama adalah hidup 

dalam suasana baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat 

antar umat yang berbeda agama, atau antar umat dalam satuagama  dan 

diantar umat dengan pemerintah.
84

Kerukunan hidup beragama adalah suatu 

kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama 

mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksankan kewajiban 

agamanya.Masing-masing hidup sebagai pemeluk agamayang baik dalam 

keadaan rukun dan damai.
85

 

Dari beberapa uraian  diatas dapat disimpulkan dari kerukunan 

antar ummat beragama suatu keadaan diamana masyarakat berbeda agama  

hidup secara harmonis, saling menghorati, rukun secara sosial bersepakat 

memajukan pembangunan dan saling bekerja sama antar agama, intern 

agama maupun dengan pemerintah. 

Dijelaskan Dalam pasal 1 angaka (1) peraturan bersama Mentri 

Agama dan Mentri Dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman 

pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Daerah dalam pemeliharaan 
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kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama, dan pendirian rumah ibadat. Berikut dalam pemeliharaan 

kerukunan umat beragama di Indonesia ada empat langkah upaya 

mendorong kerukunan anatar ummat beragama, yaitu: 

1. Memperkuat landasan atau dasar-dasar (aturan, etika bersama) tentang 

kerukunan internal dalam antar ummat beragama. 

2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasioanal dalam bentuk 

upaya mendorong dan mengarahkan seluruh ummat beragama untuk 

hidup rukun dalam binkai teologi yang ideal untuk menciptakan 

kebersamaan dan sikap toleransi. 

3. Mengembangkan wawasan multicultural bagi segenap unsure dan 

lapisan masyarakat 

4. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah 

suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, 

hendaklah hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah 

fenomena kehidupan beragama.
86

 

Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, 

menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara 
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kesatuan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
87

 

Dalam upaya meningkatkan frekuensi silaturahmi Ridwan Lubis 

mengungkapkan proses terbentuknya kerukunan melalui dimensi 

kumonikasional: 

 

 

 

 

Bagian 1: Proses Terbentuknya Kerukunan 

Hubungan timbal balik  dari integrasi yang terjadi oleh masyarakat 

Desa Bukit Batu mengikat antar relasi keduanya hal ini bisa dilakukan oleh 

individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok 

dengan kelompok, dari hubungan tersebut timbul sifat saling mendamaikan, 

timbullah keterbukaan dan terjalin kerjasama melalui komunikasi. Proses 

tersebut merupakan pola-pola terjalinnya kerukunan. 

Lebih lanjut lagi Ridwan Lubis mengungkapkan kualitas kerukunan 

hidup umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religius, 
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keharmonisn, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas.
88

Pertama, kualitas 

kerukunan umat beragama harus mempresentasikan sikap religius 

umatnya.Kedua, kualitas kerukunan umat beragama harus mencerminkan pola 

interaksi antar sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan 

serasi.Ketiga, kualitas kerukunan umat beragama harus orientasikan pada 

pengembangan suasana kreatif.Kelima, kualitas kerukunan umat beragama 

harusdiarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat.Untuk itu 

kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang 

mengembangkan nilai-nlai sosial praktis dalam upaya mengentaskan 

kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal 

kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi 

yang mensejahtrakan umat.
89

 

 

3. Tujuan Kerukunan Antar Umat Beragama  

Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama 

umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai 

satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah 

berupaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara 

harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan 
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baik . Yewangoe yang menyatakan kerukunan itu dirumuskan dalam UUD 

1945 sebagai jaminan negara bagi setiap warga negaranya untuk memeluk 

agama dan mengungkapkan kepercayaannya itu.
90

 

Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah:  

1) Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-

masing pemeluk agama. 

2) Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap  

3) Menunjang dan mensukseskan pembangunan  

4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. 
91

 

a. Faktor- faktor Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama 

1. Toleransi Menuju Kerukunan 

Toleransi berasal dari bahasa Inggris, Tolerance. Menurut 

Webster’s New American Dictionary (halaman 1050) arti tolerance adalah 

liberty to ward the opinions of others diartikan dalam bahasa Indonesia 

artinya (lebih kurang) adalah: memberi kebebasan (membiarkan) pendapat 

orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. 

Dalam bahasa Arab toleransi adalah tasamuh, artinya membiarkan 

sesuatu untuk dapat saling mengizinkan, saling memudahkan. Kamus 

Umum Indonesia mengertikan toleransi itu sebagai sikap atau sikap 

menenggang, dalam makna menghargai, membiarkan, membolehkan 
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pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki 

oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang. 

Sumardi yang mengatakan bahwa fungsi agama (religio) adalah 

untuk merekatkan atau menyemen pelbagai unsur dalam memelihara 

keutuhan diri manusia, diri orang per orang atau diri sekelompok orang, 

dalam hubungannya terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan 

terhadap alam yang mengitarinya.
92

 

Pada umumnya toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan 

kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk 

menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya 

masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikap itu 

tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dan 

perdamaian masyarakat.
93

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa toleransi 

adalah suatu sikap yang memberi kebebasan kepada orang lain tanpa ada 

unsur paksaan dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai 

pengakuan hak-hak asasi manusia. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku 

terhadap perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang 

lain tanpa mengorbankan prinsipnya sendiri.  
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Dengan kata lain, pelaksanaanya hanya pada aspek-aspek yang 

detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Al-Qur’an 

menjelaskan bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mendukung 

etika perbedaan. Dalam firman Allah SWT didalam surah Al- hujurat (49) 

Ayat 13 : 

ٓأََُّٖٝا َُّ  ٱىَّْاسُ  ََٰٝ  إِ
ٓۚ
ْا ٓ٘ قَبَآئَِو ىِخََعاَزفُ َٗ ٌۡ ُشُع٘ٗبا  ُن َجَعۡيََْٰ َٗ  َٰٚ أُّثَ َٗ ِ َذَمٖس  ٍِّ ُنٌ  إَِّّا َخيَۡقََْٰ

ٌۡ ِعَْد  ُن ٍَ ِ أَۡمَس َُّ  ٱّللَّ ٌۡۚٓ إِ ُن َ أَۡحقَىَٰ ٌٌ َخبِٞٞس  ٱّللَّ  َعيِٞ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al- hujurat (49) Ayat 

13).
94

  

Ayat diatas menjelaskan bahwa keyataan dalam kehidupan 

bermasyarakat tidak ada perbedaan antar kerukunan dan toleransi. Tanpa ada 

kerukunan toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah 

tercermin bila kerukunan belum tercapai.  

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang 

didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu 

sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem dan cara 

tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang 

                                                             
94

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya,(Jakarta: Yayasan penyelenggara 

Penerjemah/penafsiran Al-Qur’an 1970)     



 

 
 
 

yang memeluknya atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar 

umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, 

melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatuagama dalam 

pergaulan hidup antar orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah 

kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. 

Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang 

mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: 

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat 

beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. 

2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk 

upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun 

dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan 

kebersamaan dan sikap toleransi. 

3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam 

rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta 

pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan 

hidup intern dan antar umat beragama. 

4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai 

kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang 

fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainya 



 

 
 
 

dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka 

kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu 

selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya 

selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat 

mulya (makromah), yakni komunitas warga memeliki kualitas 

ketaqwaan dan nila-nilai solidaritas sosial. 

5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi 

kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar 

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial 

kemasyatakatan maupun sosial agama.
95

 

 

b. Faktor-faktor Penghambat Terjadinya Kerukunan Antar Umat 

Beragama 

Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi 

dengan beberapa faktor, adanya yang beberapa diantara bersinggung secara 

langsung dimasyarakat, ada pula terjadi akibat akulturasi budaya yang 

terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri.  

Faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama antara lain: 

1. Pendirian rumah ibadah 
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Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi 

dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan 

budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan 

menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat 

beragama. 

2. Penyiaran agama 

Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan 

kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau 

memahami keberagamaan agama lain, maka dapat memunculkan 

permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan 

antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan 

penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan 

kemasyarakatan. 

3. Perkawinan beda agama 

Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan 

hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-

masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta 

benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak 

mampu bertahan lama di masing-masing keluarga. 

4. Kurang kesadaran  



 

 
 
 

Masih kurang kesadaran di antar umat beragama dari kalangan 

tertentu menggap bahwa agamanya yang paling benar, misalnya di 

kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan 

masyarakat Kristen menggap bahwa di kalangannya benar.
96

 

c. Faktor Pendukung Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama 

Dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama ada beberapa 

faktor yang mendukung kerukunan antar uumat beragama yaitu: 

1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, 

serta antar umat beragama dengan pemerintahan. 

2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya 

mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun 

dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan 

dan sikap toleransi. 

3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka 

memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta 

pengamalanagama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar 

umat beragama. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya 

nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang 

berfungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan 
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prinsip-prinsip berpolitik dan berintraksi sosial satu sama lainnya dengan 

memperlihatkan adanya sikap keteladanan. 

4) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi 

kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial keagamaan. 

5) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan 

cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, 

sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa 

dipengaruhi faktor-faktor tertentu.
97

 

 Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan 

kerukunan hidup beragama. Diarahkan kepada empat strategi yang mendasar 

yakni: 

a. Para pembina format termasuk aparatur pemerintah dan para pembina 

non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan 

komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. 

b. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu 

ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama 

serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap 

primoral. 
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c. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat 

beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa bisa 

dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan demikian 

diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dalam penerapan baik oleh 

aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau 

saling pengertian diantara sesama umat beragama. 

d. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah 

antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat 

beragama.
98

 

 

 

 

4. Pengertian KomunikasiAntarbudaya  

Dalam setiap prosesnya komunikasi selalu melibatkan ekspektasi, 

persepsi, tindakan dan penafsiran.Maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi 

dengan orang lain maka kita dan orang yang menjadi komunikan kita akan 

menafsirkan pesan yang diterima baikberupa pesan verbal maupun nonverbal 

dengan standar penafsiran sendiri. Pada dasarnya komunikasi antarbudaya 

adalah komunikasi biasa, yang menjadi perbedaannya adalah orang-orang yang 
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terlibat dalam komunikasi tersebut berbeda dalam hal latar belakang 

budayanya. Ada banyak pengertian yang diberikan para ahli komunikasi dalam 

menjelaskan komunikasi antarbudaya, diantaranya:  

a. Menurut Larry A Samovar sebagaimana dikutip oleh Rini Darmastuti 

memberi definisi tentang komunikasi antarbudaya sebagai satu bentuk 

komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi 

budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu 

komunikasi.Dalam pandangan Samovar dan kawan-kawan ini, 

komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari dari suatu budaya 

tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang 

lainKomunikasi antarbudaya sering melibatkan perbedaan-perbedaan 

dan etnis, namun komunikasi antarbudaya juga berlangsung ketika 

muncul perbedaan-perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai 

perbedaan-perbedaan ras dan etnis.
99 

Dalam pembahasan komunikasi antarbudaya,sering kali disinggung 

tentang komunikasi lintas budaya. Ada sedikit perbedaan antara komunikasi 

antar budaya dengan lintas budaya. Komunikasi antarbudaya adalah 

komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar 

belakang budayanya tetapi diantara partisipan komunikasi berasal dari satu 

negara. Sedangkan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi antar bangsa 
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yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya.
100

Nampak sekali bahwa 

komunikasi antarbudaya lebih menekankan aspek utama yakni komunikasi 

antarpribadi diantarakomunikator dan komunikan yang kebudayaannya 

berbeda.  

a. Hambatan-hambatan dalam Komunikasi Antarbudaya  

Dalam komunikasi antarbudaya tentu saja menghadapi hambatan 

dan masalah komunikasi yang sama seperti yang dihadapi oleh bentuk-

bentuk komunikasi yang lain. Berikut ini penulis uraikan hambatan-

hambatan komunikasi antarbudaya, diantaranya: 

a. Hambatan semantik atau hambatan bahasaHambatan bahasa  

Menjadi penghalang utama karena bahasa merupakan sarana utama 

terjadinyam komunikasi.Gagasan,pikiran, dan perasaan dapat diketahui 

maksudnya ketikadisampaikan lewat bahasa. Bahasa biasanya dibagi 

menjadi duasifat, yaitu bahasa verbal dan bahasa non verbal. Bahasa 

menjembatani antar individu dikaji secara kontekstual. Fokus kajian bahasa 

selalu dihubungkan dengan perbedaan budaya.
101

 

b. Mengabaikan perbedaan antara anda dan kelompok yang secara kultural 

berbeda. 

Sesungguhnya ada banyak macam hambatan apabila kita 

membicarakan tentang komunikasi antar budaya, akantetapihambatan yang 
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paling lazim adalah bilamana kita menganggap bahwa yang ada hanyalah 

kesamaan dan bukan perbedaan. 

c. Kejutan budaya. 

Kejutan budaya mengaju pada reaksi psikologis yang dialami 

seseorang karena berada di tengah suatu kultur yang sangat berbeda dengan 

kultur nya sendiri. Kejutan budaya itu sebenarnya normal.Kebanyakan 

orang mengalaminya apabila memasuki kultur yang baru dan berbeda. 

Namun demikian, keadaan ini tidak menyenangkan dan menimbulkan 

fhistrasi. Sebagian dari kejutan ini timbul karena perasaan terasing 

menonjol dan berbeda dari yang lain. Bila kita kurang mengenal adat 

kebiasaan masyarakat yang baru ini, kita tidak dapat berkomunikasi secara 

efektif. Kita cenderung akan sering melakukan kesalahan yang serius. 
102

 

b. Kerukunan Masyarakat Antarbudaya 

Hasan Shadily mendefinisikan, masyarakat adalah golongan besar 

atau kecil dari beberapa manusia yang dengan pengaruh bertalian secara 

golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.Dari definisi-

definisi masyarakat diatas  dapat diambil beberapa  kesimpulan, bahwa 

masyarakat harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak,  

2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama 
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3) Adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju 

kepada kepentingan dan tujuan bersama.Sedangkan antarbudaya adalah suatu 

konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan 

sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, 

hirarki, agama, waktu,  peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek 

materi dan milik yang  diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke 

generasi melalui usaha  individu dan kelompok. 

Sedangkan antarbudaya adalah suatu konsep yang membangkitkan 

minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, 

peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek materi dan milik yang 

diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha 

individu dan kelompok.
103  

Penyebaran kebudayaan dilakukan melalui proses belajar dan dengan 

menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan 

maupun tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). 

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan 

mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-

anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang 
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berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak 

selamanya sama.
104

 

c. Unsur Pembentuk Kerukunan Antarbudaya 

Faktor dan unsur pembentuk terciptanya kerukunan antarbudaya 

adalah: 

a. Nilai dan norma 

Dalam kehidupan berkeluarga, beragama, berbudaya, berbangsa 

dan bernegara, terdapat sitem nilai atau norma baik itu yang tertulis  

maupun yang tidak tertulis. Nilai dan norma ini merupakan pedoman 

hidup yang diterima dan diakui bersama oleh masyarakat.Keberadaan 

nilai dan norma ini dalam kehidupan bersama menjadi sangat penting 

terutama dalam mengatur hubungan dan tata kelakuan dalam hidup 

bersama. Bila dilihat dari fungsinya, nilai dan norma berpotensi besar 

dalam mewujudkan apa yang dinamakan kerukunan baik itu dalam 

berkeluarga, beragama, berbudaya, maupun dalam berbangsa dan 

bernegara
105

 

Sikap saling menghormati tercakup dalam sistem nilai dan norma. 

Sikap saling menghormati antarindividu, antaragama, antarbudaya, 

menjadi faktor penting terciptanya kerukunan. Bila setiap individu dalam 
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masyarakat memiliki sikap ini,kerukuan dalam bentuk dan cakupan 

apapun akan tercipta. 

b. UUD’45, UU (Undang-undang), dan PP (Peraturan Pemerintah) 

Selain sistem nilai dan norma, UUD’45, UU,PP, juga menjadi 

unsur pembentuk terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada saat dimana sistem nilai dan norma 

yang diakui bersama dalam masyarakat telah kehilangan kewibawaannya. 

Masyarakat tidak lagi menghormati nilai dan norma yang ada,maka 

dalam upaya menyelesaikan masalah ini, UUD’45, UU, dan PP menjadi 

acuan. Disinilah peran penting UUD’45, UU, dan PP dalam menciptakan 

kerukunan dalam masyarakat.  

Kerukunan antarbudaya telah diatur oleh pemerintah melalui 

undang-undang, diantaranya:  

1) Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tenang penanganan konflik 

sosial antar etnis. 

2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan 

diskriminasi ras dan etnis.
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BAB III 

AKTIVITAS DAI DALAM PEMBINAAN TOLERANSI KERUKUNAN 

ANTAR UMMAT BERAGAMA DI DESA BUKIT BATU KECAMATAN 

KASUI KABUPATEN WAY KANAN 

 

A. Aktivitas Da’i Dalam Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar Ummat 

Beragama 

1. Sejarah Singkat Desa Bukit Batu 

 Menurut cerita mengenai sejarah asal usul nama Desa Bukit Batu 

yakni,  nama Bukit Batu diambil dari nama sebuah bukit yang dahulunya 

masih terletak di kampung tersebut yang dipenuhi dengan bebatuan besar 

yang mana masih banyak hutan karena hal itulah  masyarakat setempat 

memberikan  daerah tersebut dengan nama Desa Bukit Batu.
107

 

Awalnya  desa Bukit Batu masih sulit untuk dihuni sebagian tempat 

bermukim karena masih banyaknya bintang buas dan masih lebatnya hutan 

belantara.Desa Bukit Batu dahulunya merupakan tempat perladangan,  

dimanamasyarakatnya mayoritas  banyak bercocok tanam seperti singkong, 

jagung dan lain sebagainya .  
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Desa ini dahulunya merupakan perkampungan yang mayoritas bersuku 

Lampung, pada tahun 1980 datanglah  transmigrasi yang berasal dari suku 

Bali yang bernama Mangku Giri yang datang langsung dari desa Bali Sadhar 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.  Beliau disini dipercaya sekaligus 

diminta untuk menjaga perladangan mereka dengan tujuan untuk membasmi 

hama berkaki empat (Babi) yang banyak  merusak tanaman mereka, dengan 

alasan disini mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Lampung 

setempat.
108

Hal inilah yang menjadi dasar masyarakat dua suku ini dapat 

hidup berdampingan dengan rukun. 

Sekitar tahun 1985 menurut  Bapak Mangku Man Giri , Beliau 

mendirikan sebuah tempat usaha penggilingan padi, sehingga membutuhkan 

banyak karyawan dan pekerjanya, sehingga Beliaumengajak saudara-

saudaranya untuk bermukim di Desa Bukit Batu ini sebanyak 33 kepala 

keluarga menempati lahan di desa Bukit Batu dan diperbolehkan bercocok 

tanam.Semenjak itu penduduk desa Bukit Batu semakin banyak didatangi 

pendatang seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan penduduk suku Lampung 

sendiri yang sebelumnya tinggal dikampung-kampung daerah perbukitan.Hal 

tersebut menjadikan keragaman nama-nama daerah yang ditinggali pendatang 

yang bercorak asal daerah mereka. 
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Desa Bukit Batu dahulunya merupakan salah satu dusun dari Desa 

Jaya Tinggi, pada tahun 2013 atas berkat musyawarah dari sesepuh dan tokoh 

masyarakat serta aparat Desa Jaya Tinggi, maka dianggap perlu diadakannya 

pemekaran untuk dapat mengefisiensi dalam meningkatkan pembangunan. 

Hingga akhirnya pada tahun yang sama Bupati Way Kanan H. Bustami 

Zainudin, S.Pd. MM. Secara resmi memekarkan dan meresmikan dusun Bukit 

Batu menjadi Desa Bukit Batu.
109

 

Salah satu alasan dari diadakannya pemekaran tersebut juga adalah 

agar masyarakat Bukit Batu dapat dipimpin langsung oleh orang yang benar-

benar paham dengan kondisi masyarakat Bukit Batu. Hal ini tidak terlepas 

dari perbedaan  yang sangat berpotensi sekali untuk timbulnya konflik. 

Hingga saat ini Desa Bukit Batu mayoritas berpenduduk Lampung & Bali.
110

  

Desa Bukit Batu dipimpin oleh Bapak Hartono sejak 17 April 2013, 

dalam tugasnya Kepala Desa dibantu oleh aparat kampung lainnya. Bapak 

Rustam sebagai Sekretaris Desa bertugas menertibkan bidang administrasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa juga dibantu oleh 3 (tiga) Kepala 

Urusan (KAUR). Diantaranya yaitu Kaur Pemerintahan oleh Bapak Irawanto, 

Kaur Pembangunan oleh Bapak Edi Supli dan sebagai Kaur Umum oleh 

Bapak I Komang Mastre. 
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Tabel 1 

Struktrur Aparatur Kepemerintahan Desa Bukit Batu Periode 2013-2018 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Desa Bukit Batu terdiri dari 6 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh 

Kepala Dusun (Kadus). Kadus 1 dipimpin oleh Bapak Hamdani, Dusun II dipimpin 

oleh Bapak Joni, Dusun III dipimpin oleh Bapak Tarjuki, Dusun IV dipimpin oleh 

Bapak Junaidi, Dusun V dipimpin oleh Bapak Sugana dan Dusun VI dipimpin oleh 

Bapak Kateni. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel diatas. 

2. Jumlah Penduduk Desa Bukit Batu  

Kepala Desa 

Hartono 

 

  

Kadus 02 

Joni 

 

  

Kaur Pembangunan 

Edi Supli 

 

  

Kaur pemerintahan 

Irawanto 

 

Sekretaris 

Rustam 

 

  

Kadus 01 

hamdani 

 

  

Kaur Umum 

I Komang Mastre 

 

 

  

Kadus 03 

Tarjuki 

 

  

Kadus 04 

Sugana 

 

  

Kadus 06 

Kateni 

 

  

Kadus05 

Junaidi 

  



 

 
 
 

Berdasarkan data pada tahun 2016, jumlah penduduk Desa Bukit Batu 

adalah 1.560 jiwa yang berasal dari 401 kepala keluarga, dengan 

perbandingan penduduk pria sebanyak 895 jiwa dan penduduk wanita  

berjumlah 665 jiwa.
111

 Berikut tabel data penduduk Kampung Bukit Batu 

berdasarkan usia, latar belakang pendidikan dan suku. 

Tabel 2 

Jumlah penduduk Desa Bukit Batu berdasarkan usia. 

 

No Kategori  Umur  Jumlah Penduduk 

1 Masa Balita 0-5 Tahun 241 Orang  

2 Masa Kanak-Kanak 5-11 Tahun 119 Orang 

3 Masa Remaja 12-17 Tahun 339 Orang 

4 Masa Dewasa Awal 18-40 Tahun 413 Orang 

5 Masa Dewasa Madya  40-60 Tahun 398 Orang 

6 Masa Lanjut Usia 61 Tahun keatas 50   Orang 

   Jumlah total  1.560ang  
 

Sumber: RPJM KampungBukit Batu tahun 2016-2021 

 

3. Visi & Misi Desa Bukit Batu 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Desa Bukit Batu 

Kecamatan Kasui mengacu pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Way 

Kanan, yaitu: 

a. Visi 

Visi Desa Bukit Batu yaitu: “ Meningkatkan taraf hidup masyarakat 

yang cerdas, sejahtera, bertaqwa dan berbudaya”. 
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b. Misi 

Misi merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi, misi Desa 

Bukit Batu adalah: 

1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera 

2) Melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan 

masyarakat 

3) Mensejahterakan masyarakat dengan pembangunan sumber daya 

manusia 

4) Mewujudkan masyarakat yang sehat, harmonis, agamis dan 

berbudaya.
112

 

4. Kondisi Agama dan Kepercayaan Desa Bukit Batu 

Desa Bukit Batu mayoritas beragama Islam dengan jumlah penganutnya 

yaitu 1.038 orang disusul dengan beragamakan Hindu sebanyak 614 orang 

dan hanya 1 keluarga kecil yang beragamakan Kristen yaitu 8 orang. 

Kehidupan keagamaan Desa Bukit Batu masih sangat kental, serta beberapa 

kepercayaan tahayul yang dibawa oleh masyarakat Bali. 

Mengenai kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Desa Bukit Batu, 

bahwa dalam kehidupan sosial keagamaan seluruh masyarakat Desa Bukit 

Batu sangatlah aktif dalam hal kegiatan-kegiatan apa saja, baik yang 

berhubungan dengan kegiatan sosial keagamaan maupun kegiatan sosial 
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lainnya. Dalam hal kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Desa Bukit 

Batu, masyarakat yang ada di Desa Bukit Batu baik masyarakat muslim 

maupun non muslim begitu aktif dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan 

ajaran agama masing-masing. Jumlah penduduk berdasarkan agama dari tabel 

berikut: 

Tabel 3 

Jumlah penduduk Desa Bukit Batu berdasarkan Agama 

 

No Suku  Jumlah Penduduk 

1 Lampung  820 Orang  

2 Bali  614 Orang  

3 Sunda 37 Orang  

4 Jawa 72 Orang  

5 Semendo  17 Orang  

 Jumlah Penduduk 1.560 Orang 

Sumber: RPJM Kampung Bukit Batu tahun 2016-2021 

Selain itu seluruh masyarakat juga saling bekerjasama dan bergotong 

royong dalam membangun tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat suci 

seperti membangun masjid, membangun musholla, serta membangun pura 

bagi masyarakat yang beragama Hindu. Dalam bidang sosial pendidikan, 

masyarakat Desa Bukit Batu juga sangat aktif untuk bekerjasama dan 

bergotong royong dalam membangun tempat-tempat pendidikan yang ada di 

Desa Bukit Batu seperti membangun Paud, membangun TK (Taman Kanak-

Kanak), membangun SD (Sekolah Dasar). 
113
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Pada setiap hari kamis malam jum’at umat masyarakat Bukit Batu selalu 

mengadakan acara yasinan dan tahlil dengan maksud dan tujuan untuk 

mendoakan arwah bagi para leluhur yang telah mendahului kita, kemudian 

untuk hari jum’at malam selalu diadakan pengajian rutin setiap jum’at malam 

pada pukul 14.00 WIB.  Sedangkan untuk umat Hindu melakukan 

sembahyang setiap hari yaitu tiga kali sehari berdoa dan kegiatan lainnya. 

Tabel 4 

Sarana Ibadah  Desa Bukit Batu  

 

No 
Nama Tempat Ibadah 

Alamat 
Masjid Pura Mushalla 

1 
Al-Furqan 

 Al –Huda Bukit Batu  

2  Al –Amin Talang curup 

3 
 Khayangan 

Tunggal 

 Bali Jati Agung 

4  Khayangan Ped   Bali Jati Agung 

5   Al –Islah Lebuai Kanan 

6   Baiturrahman  Talang kelutum 

Sumber data: Observasi Lapangan Januari 2018  

Dari hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan sosial selain sosial 

keagamaan tersebut, semua kegiatan-kegiatan yang diadakan tersebut adalah 

untuk lebih meningkatkan sekaligus membina masyarakat tentang betapa 

pentingnya kerukunan antar umat beragama yang ada di Desa Bukit Batu, 

karena setiap manusia yang hidup di bumi ini, semuanya sama-sama 

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan fitrah atau dalam 

keadaan suci.  



 

 
 
 

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang ada di Desa Bukit 

Batu, setiap masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-beda sudah 

seharusnya setiap masyarakat tersebut saling bertatap muka, berinteraksi, 

sapa-menyapa, kenal mengenal dan tolong-menolong dalam hal kebajikan, 

karena dalam setiap ajaran agama sama sekali tidak pernah ada persinggungan 

yang terjadi akibat dari agama atau keyakinan. Dengan demikian, 

kebergamaan yang berbeda-beda di Desa Bukit Batu bukanlah menjadi suatu 

masalah atau alasan bagi masyarakat dan dengan perbedaan itulah, maka akan 

menjadi tambahan terhadap pengetahuan yang baru, baik dalam hal 

pengetahuan agama maupun pengetahuan yang non agama.Dalam kehidupan 

sosial keagamaan masyarakat di Desa Bukit Batu yang telah dikemukakan 

oleh Bapak I Komang Mastre dapat berjalan dengan baik apabila didasari 

dengan sikap toleransi, kesadaran dan kerukunan yang harus dilakukan oleh 

setiap masyarakat. Jadi, dengan adanya sikap toleransi, kesadaran dan 

kerukunan tersebut, maka kehidupan sosial keagamaan yang dibangun dan 

didirikan oleh setiap masyarakat pastinya dapat berjalan dengan baik dan 

benar jika hal itu perlu ditanamkan sejak dahulu hingga sekarang. 

Sedangkan menurut Bapak Joni, kehidupan sosial keagamaan yang ada 

di Desa Bukit Batu dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama dari pihak 

manapun, baik dari lingkungan muslim maupun non muslim, karena itulah 



 

 
 
 

yang menjadi satu-satunya jalan agar kehidupan sosial keagamaan masyarakat 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Dengan demikian, kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Desa 

Bukit Batu akan semakin mudah untuk dijamin dalam hal pembinaan, 

meningkatkan, sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama pada 

masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bukit Batu. 

 

B. Kehidupan Umat Islam dan Hindu di Desa Bukit Batu 

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Bukit Batu yang heterogen, 

dimana selalu berusaha menjaga kerukunan hidup beragama, toleransi yang 

sangat tinggi antar masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim sehingga 

tidak terlihat adanya konflik antara individu dan kelompok yang mempersoalkan 

agama masing-masing hal itulah yang dikemukakan oleh Bapak Hartono selaku 

Kepala Desa Bukit Batu.
114

 Demikian hal yang diungkap oleh Bapak Mangku 

Giri, sudah kurang lebih 20 tahun saya tinggal disini namun tidak pernah terjadi 

konflik, tapi kita tidak tahu kedepannya saya berharap aman-aman saja ungkap 

beliau.
115

 

Masyarakat desa Bukit Batu mayoritas beragama Islam. Banyaknya 

tranmigrasi sehingga beragam pula keyakinan penduduknya seperti Hindu dan 

Kristen. Jumlah penduduk berdasarkan agama dari tabel berikut: 
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a. Kehidupan Beragama Umat Islam di Desa Bukit Batu 

Masyarkat Desa Bukit Batu pada setiap lingkungan umumnya bersifat 

aktif dalam mengamalkan ajaran agama, hal ini terlihat dari ramainya ketika 

shalat magrib dan isya yang dilakukan berjamaah di masjid oleh kaum laki-

laki baik tua maupun muda. Sedangkan para perempuan cendrung lebih suka 

melaksanakan shalat dirumah dan untuk diwaktu zhuhur dan ashar cenderung 

sepi karena banyak penduduk yang masih berada disawah dan dikebun. 

Dengan kondisi masyarakat yang selalu menjaga kerukunan hidup 

beragama, kegiatan keagamaan tetap berjalan dengan baik meskipun ada 

pemeluk agama yang berbeda di Desa Bukit Batu  masyarakat Bukit Batu 

yang menganut agama Islam telah mengadakan suatu kegiatan rutin yng 

dilaksanakan oleh kaum muslimim antara lain: 

a) Pengajian yasinan rutin bapak-bapak yang dilakukan setiap malam 

jumat dengan cara bergiliran ditiap-tiap rumah setiap minggunya.
116

 

b) Memperingati hari-hari besar Islam 

c) Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jumat ba’da dzuhur di masjid Al-

Furqon, tiap minggunya. Berbeda dengan pengajian yang dilaksankan 

oleh kelompok  bapak-bapak yaitu dengan membaca surat yasin dan 
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tahlil, pengajian ibu-ibu lebih semarak dengan tabuhan rebanadan 

nyanyian shalawat. 

 

Tabel 5 

Struktur Kepengurusan  Jamaah Muslimat Desa Bukit Batu 

No Jabatan  Nama Anggota  

1 

 

Penasehat 

 

Rusniah  

Marsunah  

Aminah manaf  

2 Ketua  Sahnuniawati  

3  Bendahara Komariah  

4  Sekretaris  Rosmila  

 Sumber: Wawancara dengan Ketua Pengajian 

Semua jenis kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bukit Batu 

dilaksanakan bersama-sama untuk meningkatkan persaudaraan antara sesama 

muslim. Kegiatan keagamaan umat muslim yang dinilai cukup semarak 

adalah pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan hari-hari besar 

Islam yang lain seperti Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi dan sebagainya. 

b. Kehidupan Beragama Umat Hindu di Desa Bukit Batu 

Kehidupan bermasyarakat beragama Hindu seperti pada umumnya 

banyak dipengaruhi ajaran Hindu. Contoh seperti dalam bentuk upacara dan 

tata cara melaksanakan ibadah serta alat perlengkapanya yang berupa sajen-

sajen. Kegiatan ini bertempatan dipura-pura yaitu yang terdiri dari pura untuk 

persatuan sanak saudara yang dinamakan sanggar atau sanggah, sedangkan 

pura untuk persatuan penduduk satu desa dinamakan balai agung. Selain itu 



 

 
 
 

mereka juga melakukan dan memperingati hari raya Nyepi yaitu tahun baru 

saka dengan cara menyepikan diri, hari raya Galungan adalah untuk 

memperingati hari raya kebangkitan menentang penderitaan atau merayakan 

kemenangan dharma melawan adharma. Hari raya kuningan adalah upacara 

merayakan sebagai sebagai hari raya kemenangan  dan kepahlawanan yang 

dimenangkan sejak hari Galungan oleh Durga sampai akhirnyaperang adalah 

sepuluh hari lamanya.
117

 Umat Hindu Desa Bukit Batu dibawah naungan 

kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia dan struktur 

kepengurusannya:  

Tabel 6 

Struktur Kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia 

No Jabatan  Nama  

1 Pelindung   Mangku Munjane  

2 Pembina  I Gede Bagus 

3 Ketua  Made Suarme  

4 Wakil Ketua Ketut Bebas  

5 Bendahara  I Komang Mastre 

6 Anggota  Seluruh umat Hindu di Desa Bukit 

Batu 

                   Sumber:  Wawancara dengan bendahara PHDIKampung Bukit Batu  

Adapun pola kehidupan bermasyarakat beragama Hindu seperti pada 

umumnya banyak dipengaruhi ajaran Hindu. Contoh seperti dalam bentuk 

upacara dan tata cara melaksanakan ibadah serta alat perlengkapannya yang 

berupa sajen-sajen.kegiatan ini bertempatkan di pura-pura yaitu yang terdiri 

dari pura untuk persatuan sanak saudara yang dinamakan sangar atau sanggah, 
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sedangkan pura untuk persatuan penduduk satu desa dinamakan Balai Agung, 

dan juga persraman untuk kegiatan belajar mengajar di pura. Kegiatan-

kegiatan keagamaan mereka diantaranya adalah upacara ngaben yaitu upacara 

pembakaran jenazah. 

Selain itu juga mereka melakukan dan memperingati hari-hari besar 

agama Hindu lainnya diantaranya hari raya Nyepi yaitu tahun baru saka 

dengan cara menyepikan diri, hari raya Galungan adalah untuk memperingati 

adalah hari raya kebangkitan menentang penderitaan atau merayakan 

kemenangan dharma melawan adharma .hari raya Kuningan adalah upacara 

yang merayakan sebagai hari kemengan kepahlawanan yang dimenangkan 

sejak hari Galungan oleh Durga sampai akhirnya adalah sepuluh hari lamanya. 

Hari raya Saraswati yaitu hari raya turunnya ayat-ayat kitab suci atau hari 

lahirnya Weda didunia ini. Di adakan juga sembahyang purnama dan tilem 

setiap hari menurut penanggalan agama Hindu.
118

 Selain itu juga di Desa 

Bukit Batu rutin diadakan sembahyang bersama dipura pada tanggal kepitu 

dilaksanakan pada pertengahan  bulan Desember, kesange dilaksanakan 

bertepatan hari Nyepi, kedase dilaksanakan pada bulan kesepuluh atau 

dimaknai juga sebagai bulan pembersihan.
119

 

Masalah pembinaan umat Hindu di Desa Bukit Batu ini dibawah 

pimpinan bapak  I Gede Bagus khusus di Kecamatan Kasui, dan setiap acara 
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Dharma Santi (istiqasah akbar) yang dilakukan setahun sekali yang  

merupakan perkumpulan khusus bagi umat Hindu yang diisi dengan ceramah 

keagamaan, dalam ceramah tersebut sealin membicarakan tentang pembinaan 

umat Hindu itu sendiri juga membicarakan kerukunan hidup terhadap 

penganut lain, sehingga penganut agama Hindu dapat bekerja sama dengan 

penganut agama lain, seperti gotong royong, tolong-menolong, dalam hidup 

bertetangga.
120

 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda atau remaja 

Hindu sendiri tidak jauh berbeda dengan masyarakat Islam, antara lain: 

a) Mengadakan kerja bakti atau gotong royong dalam pembangunan desa 

yang dilakukan satu bulan sekali 

b) Memperingati hari-hari besar agama 

c) Ikut serta upacara sembahyang menurut penanggalan umat Hindu. 

Pada dasarnya semua kegiatan dilakukan secara bersama-sama, 

adapun mereka yang ada struktur keagamaan sebagai koordinator yang 

bertanggung jawab atas berlangsungnya suatu acara. Hal ini dimaksudkan 

agar beban tugas dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang 

maksimal. 

Kehidupan keagamaan yang nampak dalam sistem kehidupan 

masyarakat Desa Bukit Batu sekarang lebih modern, ajaran agama yang 
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secara langsung mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat seperti saling 

tegang rasa, saling menghormati sesama umat beragama. Kehidupan 

masyarakatnya yang tenang sangat mendukung  masyarakat dalam 

mengekspresikan sosial keagamaan. 

 

C. Kegiatan Da’i Dalam Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar Umat 

Beragama Di Desa Bukit Batu 

Hanya kerukunan dan kesadaranlah yang dapat dibangun dan 

dipertahankan untuk masyarakat Desa Bukit Batu dalam membina dan menjaga 

keharmonisan dan ketentraman bersama.  Berbagai kegiatan yang dilakukan 

secara bersamaan sering kali dilakukan, seperti misalnya melakukan kerja bakti 

dan membangun tempat ibadah atau tempat-tempat suci, membangun lembaga 

pendidikan, melakukan kegiatan halal bi halal di Balai Desa Bukit Batu terhadap 

seluruh lapisan masyarakat baik itu masyarakat muslim dan non muslim, dan 

masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang menyangkut tentang 

kerukunan antar umat beragama.. 

Terbukti sudah bahwa ketika seorang peneliti bertanya kepada beberapa 

responden tentang bagaimana sikap masyarakat Desa Bukit apabila salah satu dari  

agama yang mereka anut melaksanakan hari raya, maka beliau menjawab bahwa 

hari raya yang ada di Desa Bukit ada tiga, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Ad’ha, 

Nyepi, akan tetapi khusus untuk Hari Raya Nyepi dilakukan di dalam rumah 



 

 
 
 

dalam keadaan menyepi kalau tidak ada Pura. Sehingga tidak ada larangan sama 

sekali bagi masyarakat Desa Bukit yang ingin melaksanakan Hari Raya kepada 

setiap masyarakat beragama yang berbeda-beda. 

Perilaku tersebut sangatlah biasa untuk dilakukan dan dilaksanakan, yaitu 

ketika salah satu dari agama yang melaksanakan dan mempersiapkan segala 

sesuatu untuk menyambut hari raya, maka semua masyarakat baik yang seagama 

ataupun tidak pasti akan ikut bahu membahu dalam mempersiapkannya, mulai 

dari membersihkan tempat-tempat ibadah . Namun yang juga perlu diperhatikan 

adalah, seluruh masyarakat yang saling tolong menolong dan bekerja sama di luar 

dari pada kultus keagamaan (internal keagamaan), yaitu ketika sudah memasuki 

ranah ritual terhadap suatu agama, maka tentunya pasti akan kembali pada 

masing-masing agama yang telah dianut. Selanjutnya ketika sudah memasuki hari 

raya, maka tidak hanya umat tertentu saja yang merayakannya, bahkan untuk 

umat yang lain pun juga melakukan silaturrahmi sekaligus anjang sana dan anjang 

sini untuk saling mengucapkan selamat hari raya bagi setiap umat yang 

merayakannya.  

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak  Ust Saripudin da’i Desa 

Bukit Batu , “Hari Raya yang biasa dirayakan di Desa Bukit Batu ini setahun 

selama enam kali, yaitu mulai dari Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Begitu juga 

untuk Umat Hindu pun juga merayakannya pada saat Hari Raya Nyepi. 



 

 
 
 

Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan dimana seluruh masyarakat, semua 

agama telah bersatu untuk menjadi satu dan berdoa bersama, yakni ketika acara 

selametan. Selametan biasanya pernah diadakan di rumah salah satu warga 

masyarakat pada saat memiliki hajatan, baik itu hajatan dalam rangka 

pembangunan rumah yang baru, hajatan khitanan, nikahan, dan lain sebagainya. 

Pada saat acara selamatan tersebut, seluruh umat beragama masing-masing 

membawa berbagai macam makanan, semuanya itu dimakan bersama setelah 

acara selesai, ada juga yang dibungkus dan dibawa pulang untuk dimakan 

dirumah. Dalam berdoa, mereka semua telah menggunakan doanya masing-

masing bagi setiap umat beragama, akan tetapi yang memimpin doa tersebut 

bacaan doanya tetap menggunakan bahasa Arab dan artinya menggunakan bahasa 

Jawa atau Indonesia, karena mayoritas agama yang dianut oleh penduduk desa 

Bukit Batu kebanyakan adalah beragama Islam dan Hindu sebagian.  

Menurut bapak Mangku Giri dalam hal keyakinan beragama, masyarakat 

penduduk desa Bukit Batu meyakini masing-masing agama, bahwa masing-

masing agama adalah benar, namun bukan berarti bahwa agama yang lain adalah 

salah. Memang perbedaan agama dalam masyarakat sudah tidak bisa dipungkiri 

lagi, karena bagi masyarakat memeluk setiap agama adalah merupakan suatu 

pilihan hidup, sehingga sama sekali tidak pernah saling mengusik ataupun 

mengganggu antara umat yang satu dengan umat yang lain.
121
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Maka dari itu, masyarakat setempat juga berusaha untuk tidak 

menimbulkan konflik diantara mereka. Sebab menurut para da’i dan tokoh agama 

dan juga masyarakat setempat, konflik hanya akan merusak dan yang pasti 

konflik tidak akan menimbulkan kemaslahatan bersama, sehingga sangat 

disayangkan apabila anak-anak mereka harus saling benci-membenci atau bahkan 

hingga terjadi tawuran diantara para pemeluk agama. Dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari, masyarakat desa Bukit Batu dituntut untuk saling menghargai, 

menghormati, mengisi kekosongan dan menerima apa adanya antar sesama umat 

beragama. Dari sini,  peran da’i sangat dibutuhkan untuk membina kerukunan 

antar umat beragama di antara kelompok kelompok agama yang ada. Adapun  

upaya da’i  dalam memberikan pembinaan  masyarakat  Desa Bukit Batu, yakni 

sebagai berikut:  

a. Para da’i Desa Bukit Batu senantiasa memberikan nasehat kepada masyarakat 

Desa Bukit Batu untuk saling bergotong royong dalam mendirikan tempat-

tempat ibadah atau tempat-tempat suci tanpa membicarakan atau 

memperdebatkan tentang agama-agama yang dianut dan membantu satu sama 

lain tanpa memandang agama. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak  Ust 

Solikin bahwa setiap ajaran-ajaran agama yang dianut oleh setiap umat 

beragama hendaklah patut untuk diamalkan dan diajarkan kepada setiap umat 

dan sesama antar umat beragama walaupun itu tetangganya sendiri dan ketika 

berbicara dengan tetangga yang berbeda agama atau keyakinan, hendaklah 



 

 
 
 

tidak menyinggung perasaan tetangga tentang agama yang diyakininya, 

terutama setiap ajaran-ajaran yang berbeda. 

b. Para da’i Desa Bukit pada saat pertemuan dalam kegiatan keagamaan selalu 

memberikan arahan terhadap masyarakat Desa Bukit Batu untuk saling 

menghormati dan menghargai satu sama lain dan juga aktif dalam bidang 

apapun, saling sapa-menyapa, tolong menolong dalam hal kebaikan, bertatap 

muka, mengisi kekosongan masing-masing, menerima apa adanya dan 

bersilaturrahmi terhadap semua tetangga serta bersilaturrahmi terhadap 

sesama antar umat beragama tanpa memandang agama diantara satu sama 

lain. Dan bahkan setiap masyarakat pun diwajibkan untuk saling menghormati 

dan menghargai setiap hak dan pendapat masing-masing antara pendapat si A 

dan si B dalam mengungkapkan sesuatu walaupun berbeda agama. 

c. Para da’i Desa Bukit juga memberikan nasehat apabila bertemu dengan 

masyarakat non muslim atau berbeda agama, maka hendaklah saling kenal-

mengenal, bertatap muka dan saling bersilaturrahmi diantara satu sama lain 

tanpa memandang agama, karena sesama umat beragama hendaknya untuk 

saling menghormati dan menghargai diantara satu sama lain, saling 

mengunjungi tetangga baik antar RT maupun RW dan sebagian dari 

masyarakat tidak ada hak untuk melarang umatnya yang berbeda agama untuk 

melaksanakan hari raya walaupun berbeda agama, dan sebagainya. 



 

 
 
 

d. Da’i juga menyarankan kepada masyarakat Desa Bukit Batu  agar melakukan 

hal baik terhadap anggota masyarakat yang sedang merayakannya pada hari-

hari besar keagamaan. Jadi, kalau misalkan apabila ada beberapa anggota 

masyarakat yang sedang merayakan hari raya atau hari-hari besar keagamaan, 

maka kita sebagai umat yang berbeda juga turut mendoakan dan 

mengucapkan selamat hari raya kepada setiap umat beragama yang sedang 

merayakannya, serta mendoakan supaya panjang umur dan sehat selalu. 

 

e. Kalau misalkan, ada anggota masyarakat yang berbeda agama sedang tertimpa 

musibah baik itu dalam keadaan masih hidup ataupun sudah mati, hendaknya 

kita saling membantu satu sama lain untuk membawa, merawat dan 

menjenguk agar supaya kembali siuman, sedangkan yang sudah mati juga 

demikian turut berduka cita dan berbela sungkawa atas meninggalnya 

tetangga kita atau saudara kita yang berlainan agama agar arwahnya dapat 

diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa.  

f. Para da’i Desa Bukit Batu pada saat berdiskusi Membiasakan untuk bertukar 

pikiran terhadap sesama antar umat beragama secara kultural, maksudnya 

adalah setiap masyarakat yang sama-sama diciptakan dimuka bumi ini untuk 

saling mengerti dan memahami tentang apa yang terkandung dalam masing-

masing agama. Bentuk upaya tersebut telah disampaikan oleh Bapak Ust 

Sarifudin da’i Desa Bukit Batu , beliau mengatakan: 



 

 
 
 

“Kami tidak membeda-bedakan antara si A dan si B dalam 

bersosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat, bahkan jika semuanya 

saling berkumpul baik oleh masyarakat biasa maupun oleh para tokoh agama 

yang ada di Desa Bukit Batu, maka kami semua sudah sangat terbiasa untuk 

berdiskusi seputar ajaran-ajaran agama masing-masing, tentunya kata-kata 

ataupun ucapan yang diucapkannya tersebut tidak menyinggung ajaran-ajaran 

agama tertentu dan menyinggung perasaan orang lain yang berlainan agama”. 

 

 Jadi yang dimaksud dalam pemaparan Bapak Ust Sarifudin adalah, 

setiap umat yang berbeda agama hendaknya saling bertukar pikiran dan 

bertukar pengetahuan tentang masing-masing ajaran agama telah dianutnya. 

Hal ini dilakukan secara kultural, maksudnya adalah bukan terpaku pada suatu 

keharusan untuk membuat forum, namun dalam pergaulan sehari-hari, seperti 

ketika membajak sawah, bertani, berdagang, dan lain sebagainya. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh da’i pada masyarakat yang 

berbeda agama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, 

yang penulis jelaskan melalaui hasil observasi (pengamatan) langsung 

dilapangan  pada tanggal 8 Januari 2018 adalah sebagai berikut: 

Da’i terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan masyarakat 

melalui kegiatan rutin pengajian malam jumat  setiap ba’da isya, melalui 

kegiatan agama Islam telah mengadakan suatu kegiatan rutin yang diadakan 

oleh Da’i desa Bukit Batu dilaksanakanoleh kaum muslimim antara lain: 

d) Pengajian yasinan rutin bapak-bapak yang dilakukan setiap malam jumat 

dengan cara bergiliran ditiap-tiap rumah setiap minggunya.
122
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e) Memperingati hari-hari besar Islam 

f) Pengajian rutin ibu-ibu melaluimajlis ta’lim setiap hari jumat ba’da 

dzuhur di masjid Al-Furqon, tiap minggunya. Berbeda dengan pengajian 

yang dilaksankan oleh kelompok  bapak-bapak yaitu dengan membaca 

surat yasin dan tahlil, pengajian ibu-ibu lebih semarak dengan tabuhan 

rebanadan nyanyian shalawat. 

 

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Jainabun Pembinaanyang 

dilakukan oleh da’i atupun tokoh agama pada saat pengajian adalah materi 

pembahasan tentang perbaikan tempat ibadah, penggunaan simbol-simbol 

agama, pelaksanaan peribadatan, dan perpindahan agama, seerta 

penyampaian mengenai bertoleransi.
123

 

Inilah da’i merasa memiliki kesempatan dan waktu yang tepat untuk 

berkomuikasi dengan masyarakat. Setelah kedekatan dimulai komunikasi 

antar da’i dan masyarakat terasa sangat baik, maka da’i mulai menanyakan 

kepada masyarakat Desa Bukit Batu. 

Adapaun kegiatan da’i pelaksanaan terkait pembinaan melalui even-

even tertentu sebagaimana uraian berikut ini: 

a. Momen Khutbah 
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Dakwah yang dilakukan da’i dalam memberikan pembinaan tentang toleransi 

disampaikan disela-sela khutbah jum’at sebelum masuk khutbah inti. Cara ini 

menurut da’i Desa Bukit Batu adalah metode sederhana akan tetapi bisa 

mengena secara keseluruhan, melalui alat pengeras suara (speaker) 

b. Musyawarah Masyarakat Desa 

Pada saat musyawarah Desa (kumpulan) yang biasanya dilakukan di masjid, 

memberikan nasehat-nasehat dan pengarahan tentang bertoleransi ini juga 

sering dilontarkan oleh para da’i. 

c. Pada saat peringatan hari-hari besar Islam 

Pada saat peringatan hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi dan Isra’ 

Mi’raj, dalam ceramahnya sedikit disinggung dan disampaikan tentang 

pentingnya menjaga toleransi dalam kerukunan hidup bermasyarakat. 

d. Pendekatan persuasif 

Artinya bahwah dakwah persuasif ini dilakukan pada saat dimana para 

masyarakat Desa Bukit Batu, baik para pemuda pemudinya duduk santai dan 

sedang bercanda maka seorang da’i mendekati dan memberikan pengertian 

toleransi antara suku agama Islam dan Hindu, dan tidak kalah pentingnya 

adalah memberikan solusi apabila ada pernikahan atau khitanan atau yang 

lainnya, harus dengan saling membantu satu sama lain dan saling 

menghormati 

e. Mengadakan Dialog dalam Rangka Pengajian Rutin 



 

 
 
 

Dialog ini, dilaksankan tidak tertentu waktunya akan tetapi dapat dipastikan 

dalam satu tahun 2 kali, mengambil moment kumpulan adat dan Hari besar 

Islam, pada saat seperti itu da’i Pengajian rutin diselenggarakan pada malam 

Jum’at yang merupakan pengajian umum. Pengajian rutin tersebut berusaha 

untuk menanamkannilai-nilai kerukunan antar umat beragama. da’i di Desa 

Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan senantiasa mengajarkan 

bahwa Islam iturohmatallil’alamin, bahwa Islam itu senantiasa memiliki kasih 

sayangkepada semua umat. Pengajian rutin yang diselenggarakan oleh para 

da’i membahas mengenaisikap toleransi terhadap isu-isu perbedaan-perbedaan 

pemahamanyang dapat memecah belah persatuan Islam itu sendiri, seperti 

adanyagerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, misalnya isu terorisme 

danradikalisme sebagai penasehat memberikan pembinaan pemahaman dan 

pengetahuan dalam bertoleransi serta menjaga kerukunan hidup beragama 

dalam masyarakat
124

 

Di Desa  Bukit Batu, pembinaan kerukunan umat beragarna tidak 

dilakukan oleh pemerintah dan organisasi keagamaan. Pembinaan hanya 

dilakukan oleh tokoh agama, Pembinaan tersebut tidak dilakukan secara 

khusus. Pembinaan dilakukan diselipkan pada saat tokoh memberikan 

pengajian, khotbah, dan upacara keluarga serta perayaan hari-hari besar 

lainnya. Materi pembinaan tersebut antara lain tatacara hidup bertetangga 
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yang bertujuan agar terjadi hidup yang harmonis dan damai antar umat 

beragama serta turut mengucapkan selamat hari raya lainnya. Disamping itu, 

mereka juga sama-sama membiarkan umat non Islam menjadi anggota jamaah 

tahlil, Di Desa Bukit Batu, pembinaan kerukunan umat beragama tidak 

dilakukan oleh pemerintah dan organisasi keagamaan. Pembinaan tersebut 

hanya dilakukan oleh tokoh agama. Hal itupun tidak secara khusus. Mereka 

hanya menekankan pada pentingnya hidup rukun dan saling membantu dalam 

menghadapi berbagai masalah sosial. Pembinaan tersebut baru dilakukan oleh 

tokoh agama. Hal itu tercermin dari pertemuan antar tokoh agama. Materi 

pembahasan tersebut adalah perbaikan tempat ibadah, penggunaan simbol-

simbol agama, pelaksanaan peribadatan, dan perpindahan agama.
125

 

Selain dari upaya diatas tidak ada metode lain yang dipakai oleh para 

da’i, pertimbangan tidak jauh dari pertimbangan “kurang enak” nanti kita 

dibilang sok alim dan sok suci, artinya memberikan pemahaman kepada suku 

Lampung sangat berbeda dengan masyarakat Bali yang rata-rata bersuku 

jawa.
126

 

 Setelah dapat mengetahui dan memahami berbagai macam alasan 

yang diberikan masyarakat maka da’i mulai memberikan pengertian- 

pengertian secara bertahap dan rutin disetiap pertemuan. Sehingga pada 

akhirnya da’i mengetahui sebuah perbedaan yang terjadi hanya pada masalah 
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kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masing-masing agama. Namun 

jika sebagian dari mereka ditanya tentang perbedaan tersebut, merekapun 

tidak memiliki alasan yang cukup baik. Hal ini terjadi karena sebagian mereka 

menganggap agama itu sama saja padahal ada aturan yang membahas 

penikahan beda agama. 

Da’i pun sudah melakukan berbagai cara untuk menjadikan perbedaan 

itu menjadi indah, seperti sering memberikan tausyiah tentang perbedaan 

pendapat didalam kegiatan sosial keagamaan, mendekati beberapa orang yang 

cukup berpengaruh dalam masyarakat dan membicarakannya secara baik-

baik,  Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ustad Saripudin: 

Saya didaulat sama bapak-bapak tu supaya setiap malam jumat 

memberikan pengarahan ataupun nasehat kayakmanalah bertoleransi dan kami 

ni lagi membentuk dari pengajian kita ni rukun kematian masih dicetak 

kartunya tuh dan juga untuk pengajian ibu-ibunya saya juga ngisi dimajlis 

ta’lim dimasjid Al-Furqan deket sini  hari jum’at jam 2 , saya sering 

memberikan pembinaan mengenai toleransi kita bagaimana tata cara kita 

menerima tamu orang Hindu  sikap kita ke umat Hindu dan juga saya kadang 

memberi tau baik ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya kalo misalnya menerima 

tamu orang Hindu, malah kadang-kadang saya memberi pengarahan kepada 

masyarakat Hindu juga mereka gak tau, cara menerima tamu orang Islam 

kadang-kadang dikasih kopi padahal kan gak boleh minuman itu kan harus 

utuh, gak boleh sudah bekas , ya jadi saya kasih tau lah kemereka  tata cara 

nya.
127

 

 

Tetapi sebagian masyarakat Desa Bukit Batu telah menghormati serta 

menghargai keyakinan ketika adalam acara syukuran atau pesta yang 

mengundang tetangga Muslim mereka seperti diceritakan oleh salah satu 

seorang warga: 
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Ketika kami (umat Hindu) mengundang tetangga dan warga dusun 

lainnya yang Beragama Islam untuk acara pesta pernikahan misalnya, kami 

menyiapkan segala sesuatunya untuk yang mereka makan, kami menyiapkan 

itu karena biasannya kami memasak daging babi untuk acara hajatan kami, 

untuk orang Islam nya kami sediakan daging ayam dan untuk yang 

memasaknya juga berbeda bukan dari kami, dan alat-alat memasaknya pun 

berbeda jadi undangan yang datang tidak khawatir lagi.
128

 

 

Demikian  juga halnya yang dilakukan oleah masyarakat Muslim Desa 

Bukit Batu demikian menurut warga, Ya kita juga pernah diundang mereka 

kalau  ada acara kawinan, ya kami datang walapun pertamanya kami khawatir 

karena mereka kan Bali (beragama Hindu). Tapi mereka sekarang mereka 

sudah mengerti karena biasanya makanan yang untuk kita para tamu  yang 

beragama Islam. Kita menghargai undangan mereka yang baik terhadap kita 

begitu juga sebaliknya kita juga baik kepada mereka.
129

 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap masyarakat Desa 

Bukit Batu dapat dijelaskan bahwa dengan memahami pentingnya saling 

toleransi dalam kehidupan bersama apalagi dalam perbedaan suku dan 

keyakinan.Hal senada juga diungkapkan oleh dari Bapak I Komang Mastre 

selaku tokoh agama Bali: 

Gini dek, setiap ada persoalan apa saja yang menyangkut kerukunan 

antar masyarakat Bali dan Lampung selalu kita pecahkan dulu bersama tokoh 

adat, nah nanti baru saya dengan aparatur desa mengambil jalan yang terbaik 

dan tetap mengutamakan kerukunan.
130
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Da’i memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kehidupan 

sosial keagamaan masyarakat.Melalui bahasa agama dalam setiap kesempatan 

pertemuan dan pengajian mereka senantiasa menanamkan betapa pentingnya 

ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum guna mencapai 

kebahagian dunia akhirat.
131

Para da’i juga senantiasa menanamkan betapa 

pentingnya memelihara hubungan silaturrahmi, persaudraan sesamamuslim 

serta tolong menlong antara mereka. Untuk mewujudkan itu semua harus atas 

kerja sama da’i dan aparat pemerintahan Desa, yakni yang diadakan pengajian 

pada setiap malam jumatnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Menyingkapi perbedaan dengan bertoleransi Da’i di Desa Bukit Batu, 

memberikan pengarahan dan bimbingan dengan mengatakan bahwa 

diperlukan sikap saling tenggang rasa, saling menghormati satu sama lain 

dengan umat yang lain yang bebeda keyakinan agar tercipta suasana damai 

dan rukun. Seperti yang diungkapkan ustad Fitri: 

Kadang-kadang masyarakat disini belum memahami konsep-konsep 

Islam, cara bertamu dan cara bergaul dengan orang Hindu  gak paham 

maklum disni kan Islam KTP banyaknya, jadi seolah olah sama aja agama itu, 

padahal kan gak. 

 

Peran seorang Da’i dalam menyampaikan dakwah telah banyak 

dilakukan, misalnya dengan menyampaikan  mengenai toleransi dalam  adab 

bertamu dan menerima tamu terhadap non muslim. Jika kita ingin mengetahui 

komunikasi para da’i maka kita terlebih dahulu harus mengkaji tentang proses 

                                                             
131

Bapak  Saripudin, Da’i Desa Bukit Batu, Wawancara, jumat, 5 januari 2018 



 

 
 
 

komunikasinya. Maka dari itu, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan hasil 

temuan di lapangan tentang proses komunikasi antara da’i dengan  suku 

Lampung dan Bali di Desa Bukit Batu. Proses komunikasi yang terjadi antara 

suku Lampung dan Bali hampir terjadi setiap hari dengan intensitas 

komunikasi yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan letak rumah mereka 

yang bertetanggaan dan membaur.Seperti yang diungkapkan ustad Saripudin, 

Saya kan Pembina masjlis ta’lim ibu-ibu deket sini sering saya beri 

penjelasan ibu-ibu itu tadi cara bergaul dengan orang Hindu, cara makan cara 

bertamu itu saya jelaskan, yang kurang bermasyarakat  dan acuh itu payah 

kadang-kadang untuk dikasih tau.
132

 

 

Menurut da’i Solikin, “ permasalahan yang terjadi selama ini jika 

dibilang karena  masyarakat ini pada hakikatnya kurangnya pemahaman 

tentang keagamaan, dan belum cukup paham. Akan tetapi ini semua tidak 

menjadi sebuah penghalang dalam kehidupan sosial. Karena kita semua 

memiliki hak dan kebebasan dalam berfikir dan berpendapat. Selagi itu semua 

tidak menyebabkan konflik itu sah-sah saja. Karena kita juga tidak 

memaksakan mereka untuk sama dengan kita. Tetapi untuk saat ini sudah 

banyak masyarakat yang mau membuka hati dan pikiran sehingga sebuah 

perbedaan pendapat bisa saling diterima di Desa Bukit Batu. 

Melihat fenomena diatas dapat diketahui bahwa, sesungguhnya 

perbedaan yang terjadi di Desa Bukit Batu lama sudah tidak dipermasalahkan  

hanya saja dalam etika bertamu dari masing-masing komunitas Islam dan Bali 
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belum paham serta pernikahan yang masih dipermasalahkan oleh masyarakat 

itu yang menyebabkan adanya konflik serius antara masyarakat yang berbeda 

agama. 

 Pembinaan kerukunan hidup beragama hanya dilakukan oleh da’i 

agama setempat sampai sekarang tersebut tidak dilakukan secara khusus. 

Pembinaan tersebut hanya merupakan sisipan dari pengajian, khotbah, dan 

Peringatan Hari-Hari Besar Agama ata PHBA. Materi pembinaan oleh da’i 

agama  setempat antara lainhidup harmonis, hidup rukun serta saling hormat. 

Menghormati baik intern maupun antarumat beragama. di Desa Bukit 

Batu sudah berulang kali disampaikan oleh da’i melaui pertemuan-pertemuan 

adat, pengajian rutin setiap malam jumat dan hari-hari besar agama seperti 

Isra’ Mi’raj dan Maulid Nabi Muhammad Saw.Akan tetapi sebagian 

masyarakat tidak menghiraukan, alasan mereka karena agama itu sama saja 

sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan cara bertoleransi yang 

salah.
133

 

Keberadaan  para Da’i di Desa Bukit Batu sebenarnya bukan tidak 

prihatin dan tidak menyaksikan fenomena ini, tetapi para da’i tersebut merasa 

ini mungkin sudah jamannya, disamping itu juga mungkin ini sudah menjadi 

tradisi bagi masyarakat, sehingga para da’i lebih mengambil sikap diam dan 

sesekali saja meyampaikan jangan keterlaluan dan saling menjaga diri.
134
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh da’i di  Desa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan juga diketahui bahwa 

pembinaan nilai toleransi beragama dilaksanakan melalui dua hal,  yaitu:
135

 

1) Upaya melalui pembiasaan di dalam kehidupan masyarakat Bukit Batu 

seharihari. Upaya da’i dalam mengembangkan wawasan toleransi 

beragama untuk para masyrakat melalui pengajian rutin yang membekali 

para  mayarakat dengan berbagai pengetahuan tentang agama Islam 

terutama dalam kajian tafsir al-Qur'an dan pembahasan hadis Nabi SAW, 

menjelaskan wawasan toleransi beragama baik dalam bentuk pengajian 

umum yang menjelaskan tentang perlunya bermasyarakat,maupun dalam 

pembinaan individual.  Dan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti 

keamanan dan gotong royong.   

2) Keteladanan da’i.Keberadaan suatu  da’i dalam sebuah masyarakat yang 

berbeda agama adalah sebagai ide dan orang yang mengarahkankemana 

arah  yang benar. Seorang da’i jugadianggap sebagai orang yang memiliki 

ilmu agama yang tinggi danmemiliki kedekatan dengan Allah SWT 

dibandingkan orang biasa. Oleh karena itu  da’i atau pun kyai sangat 

dihormati oleh masyarakat. Selain itu segala sikap dan tingkah laku  oleh 

da’i  atau kyai biasanya akan dijadikan sebuah keteladanan. 
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Pembinaan yang dilakukan oleh da’i itu sangat dibutuhkan dari semua 

pihak baik itu dari dukungan moril maupun dukungan secra material. Agar 

masyarakat Desa Bukit Batu memiliki  wawasan agama yang luas dan memiliki 

jiwa toleransi, serta berguna bagi bangsa dan Negara. Maka diperlukan sekali 

pembinaan yang tepat sebagai langkah-langkah dalam mengambil tindakan dan 

apa-apa saja yang menjadi harapan dapat berjalan dengan sebaik mungkn untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut.
136

 

 

D. Aktivitas Da’i Dalam Mewujudkan  Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar 

Ummat Beragama  di Desa Bukit Batu Kecamatan  Kasui Kabupaten Way 

Kanan 

Tujuan dakwah ialah faktor yang menjadi pedoman arah proses yang 

dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Peran da’i pada masyarakat yang 

berbeda agama di Desa Bukit Batu yang dimaksud disini  adalah gambaran umum 

keadaan masyarakat yang berbeda agama antara Islam dan Hindu dengan 

melakukan pembinaan dengan memberikan wawasan tentang Islam dan atas kerja 

sama dengan aparat desa dan para tokoh masyarakat, artinya pembinaan yang 

dilakuakan oleh da’i kepada masyarakat tidak sepenuhnya sesuai tujuan, masing-

masing masyarakat menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tujuan yang 

diharapkan da’i adalah terciptanya kerukunan masyarakat, menambah wawasan 
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dan ilmu penegetahuan masyarakat, serta meningkatakan kesadaran dalam 

bertoleransi.  

Aktivitas yang dilakukan oleh da’i adalah mewujudkan dalam  

memelihara kerukunan umat beragama, memelihara hubungan antar organisasi 

keagamaan, menciptakan sikap saling toleransi antar agama, membina hubungan 

baik antar gereja dan pemerintah, dan mendukung kegiatan masyarakat dalam hal 

gotongroyong. Pembinaan yang dilakukan oleh tokoh agama melalui pengajian, 

majlis taklim, peringatan hari besar agama, dan kebaktian. Pernbinaan tersebut 

tidak secara khusus, tetapi disispkan pada acara-acara tersebut. Di Desa Bukit 

Batu, pembinaan kerukunan hidup beragama tidak dilakukan oleh pemerintah dan 

organisasi keagamaan. Pembinaan kerukunan hidup beragama hanya dilakukan 

oleh da’i dan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Pembinaan yang dilakukan 

oleh da’i dilakukan secara informal dan tidak diadakan secara khusus. Hal ini 

antara lain dilakukan dalam pertemuan-pertemuan dan rapatrapat.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa secara umum dapat 

diketahui hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh da’i kepada masyarakat yang 

berbeda agama  dapat dikatakan cukup efektif dan berhasil menyadarkan kembali 

kepada masyarakat yang berbeda pendapat bahwa perbedaan bukan alasan untuk 

tidak dapat bersama. 

Hal itu terlihat perubahan masyarakat yang tidak lagi mempermasahkan 

hal-hal yang  sudah umum dalam perbedaan keyakinan, seperti halnya perbedaan 



 

 
 
 

pendapat tentang pernikahan  beda agama serta cara bergaul dalam  kehidupan 

sehari-hari, dalam artian, pembinaan yang dilakukan oleh da’i meningkatkan 

wawasan dan illmu pengetahuan masyarakat untuk dapat menelaah sesuatu hal 

yang sejak dulu dijadikan masalah yang menuju pada konflik.   

Data lapangan juga mengungkapkan pembinaan toleransi kerukunan antar 

ummat beragama  yang dilakukan oleh da’i tidak mencapai tujuan secara 

sempurna, hal itu dikarenakan  sebagian masyarakat masih memegang tradisi 

masing-masing dan juga masyarakat masih meragukan kemampuan da’i. karena 

tercapainya tujuan dakwah dimungkinkan oleh sebagia berikut: 

a. Kemungkinan pertama karena pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i 

memang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang merupakan satu 

keniscayaan yang tak mungkin ditolak, sehingga mereka menerima pesan 

dakwah itu dengan antusias 

b. Kemungkinan  kedua faktor pesona da’i tersebut memiliki daya tarik personal, 

yang menyebabakan masyarakat mudah menerima pesan dakwahnya, meski 

kualitas dakwahnya boleh jadi sederhana saja 

c. Kemungkinan ke tiga masyarakat yang semula acuh tak acuh terhadap agama 

dan juga terhadap da’i setelah melihat paket dakwah yang diberi kemasan 

(misalnya kesenian, stimulasi, atau dalam program-program pengembangan 

masyarakat) sehingga berhasil menjadi stimulasi yang mengglitik persepsi 

masyarakat dan akhirnya merekapun merespon secara positif. 



 

 
 
 

Melihat ciri-ciri diatas sangat jelas bahwa mewujudkan dakwah akan 

tercapai sempurna jika da’i memiliki kompetensi yang menunjang. Dari hasil 

lapangan yang penulis dapatkan dari peran da’i dalam mewujudkan pembinaan 

pada masyarakat Bukit Batu ini hanya mampu  mempengaruhi sebagian 

masyarakat, hal ini disebabkan tidak fokusnya pembahasan yang disampaikan 

oleh da’i atau materi yang disampaikan selalu melebar kearah lain sehingga 

membuat masyarakat sulit menerima maksud dari apa yang disampaikan da’i. 

Dengan demikian, aktivitas da’i dalam mewujudkan pembinaan toleransi 

pada masyarakat Bukit Batu ini tidak sepenuhnya tercapai, namun itu tidak 

menjadi alasan yang cukup berarti bagi da’i karena memang setiap masyarakat 

memiliki pemahaman dan keyakinan sendiri. Namun dalam segi kerukunan dan 

toleransi antar masyarakat yang berbeda agama terjalin dengan baik. 

E. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Tentang  Peran Da’i Dalam 

Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Bukit Batu 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

Mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambat 

tentang peran da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar umat beragama 

pada masyarakat Desa Bukit Batu ialah seperti yang telah dikemukan oleh Bapak 

Ust Saripudin da’i, bahwa adapun faktor-faktor yang menjadi pendukungnya, 

adalah karena adanya organisasi FKUB-PAUB & PK (Forum Kerukunan Umat 

Beragama- Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan) 



 

 
 
 

sekaligus dukungan dari Pemerintah, adanya saling menghormati dan menghargai 

diantara sesama pemeluk agama yang berbeda-beda, adanya sikap kesadaran 

masyarakat untuk hidup bersama, adanya sikap pluralitas dan toleransi antar umat 

beragama, adanya sikap saling bergotong royong dalam membangun tempat 

ibadah atau tempat suci, serta adanya sikap saling bergotong royong dalam 

membangun tempat-tempat pendidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi 

penghambatnya, adalah karena ingin menang sendiri, ingin merasa ajarannya 

paling benar sendiri, tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitar, terjadinya 

pertentangan diantara sesama umat, terjadinya percekcokan dan saling curiga 

diantara sesama umat, sering terjadi teror dimana saja. 

Mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung da’i dalam  pembinaan 

toleransi kerukunan antar umat beragama di Desa Bukit Batu, diantaranya adalah 

karena adanya Majelis Ta’lim, adanya saling bergotong royong dalam 

membangun tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan, saling 

bermusyawarah untuk memecahkan beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh 

masyarakat,dan adanya organisasi FKUB – PAUB & PK dan dukungan dari 

Pemerintah, adanya sikap masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai 

kepada setiap umat yang berbeda-beda, terdapat kesadaran masyarakat untuk 

hidup bersama, bekerjasama untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, dan lain sebagainya.  



 

 
 
 

Selain pendukung adapun yang menjadi faktor-faktor penghambatnya, 

antara lain kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk hidup bersama, kurangnya 

sikap masyarakat untuk saling bekerja sama dan bermusyawarah, minimnya 

informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama 

dari pemangku kepentingan (FKUB - PAUB & PK) dari Pemerintah, terdapat 

sikap untuk saling mengejek dan menghina kepada sesama anggota masyarakat 

yang berbeda keyakinan, terjadinya pertentangan dan percekcokan diantara 

sesama umat beragama, tidak mau atau tidak suka bergaul dengan orang lain dan 

merasa bahwa ajaran agama yang diyakininya tersebut paling benar, ingin merasa 

menang dan benar sendiri, merasa bahwa dirinya itu paling dihormati, dan lain 

sebagainya. 

 

 

  

  



 

 
 
 

BAB IV 

PERAN DA’I DALAM PEMBINAAN TOLERANSI KERUKUNAN ANTAR 

UMAT BERAGAMA DI DESA BUKIT BATU 

A. Peran Da’i Dalam Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar Ummat 

Beragama 

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa prilaku yang 

mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.
137

 Berbicara 

tentang da’i maka yang tergambar dibenak kita adalah seorang penceramah 

penyampaian Amal Ma’ruf Nahi Munkar dalam rangka menciptakan manusia 

yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah SWT. Sebagimana yang kita 

ketahui bahwa salah satu dari wawasan dasar Islam adalah Rahmatan Lil Alamin 

yaitu menjadi rahmat bagi kehidupan alam oleh karena itu ajaran Islam dari 

hukum-hukumnya selalu mengacu pada hal-hal yang bersifat mendidik, karena 

mendidik individu sebagai elemen dasar masyarakat dengan kesadaran ibadah, 

sebagi upaya perwujudan manusia yang berkualitas utuh, rohani, dan jasmani, 

manusia yang berprilaku etis dan religius. Pernyataan berikut sesuai dengan  sikap 

ideal yang harus dimiliki da’i. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa bukit Batu Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan di lakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa salah satu 

nilai yang dibinakan oleh da’i ini adalah nilai dan sikap toleransi dalam 

kehidupan beragama. Karena dari nilai dan sikap toleransi itulah, yang akan 
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dikembangkan menjadi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan-

perbedaan keyakinan dan agama.   

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak I Komang Mastre bahwa sikap 

toleransi, kesadaran dan kerukunan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. 

Jadi, dengan adanya sikap toleransi, kesadaran dan kerukunan tersebut, maka 

kehidupan sosial keagamaan yang dibangun dan didirikan oleh setiap masyarakat 

pastinya dapat berjalan dengan baik dan benar jika hal itu perlu ditanamkan sejak 

dahulu hingga sekarang. . 

 Interaksi yang dilakukan oleh da’i pada masyarakat Desa bukit Batu 

dengan agama lain dengan proses yang panjang, sehingga dapat tercipta kondisi 

kerukunan dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Kondisi 

kerukunan di Desa bukit Batu tersebut tampak pada bagian yang meliputi: 

a. Kerjasama dalam pembangunan 

b.  Partisipasi dalam acara kematian 

c.  Ikut serta dalam acara pernikahan dan 

d. Sikap saling menghormati dalam perayaan hari besar agama. 

 Temuan penelitian tersebut selaras dengan pendapat A. Fauzie Nurdin 

yang menyatakan kerukunan hidup umat beragama yaitu hidup dalam suasana 

baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang 

berbeda-beda agama, atau antar umat dalam satu agama.  



 

 
 
 

Menurut peneliti toleransi dan kerukunan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Kerukunan akan berdampak pada toleransi, atau sebaliknya toleransi 

menghasilkan kerukunan bahwa umat Islam sudah terpimpin dengan Al Qur’an 

untuk hidup rukun bersama-sama agama lain dalam berdakwah pun umat Islam 

memberi garis yang jelas yaitu tidak dibenarkan menarik orang-orang berlainan 

agama untuk menjadi penganut agama Islam. Begitu pula Islam mempunyai 

prinsip menghormati agama-agama lain.  

Lebih tegas lagi dari petikan ayat-ayat Al-Qur’an tersbut merupaan 

pedoman bagi umat Islam agar hidup rukun dan damai dengan penganut agama 

lain, saling menghormati dan menghargai. Begitu pula diantara mereka tidak 

dibenarkan saling menganggu dan saling merendahkan. Dengan demikian apabila 

ajaran-ajaran agama tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan 

terciptakanlah toleransi dan kerukunan antar umat beragama sebagaimana yng 

telah diprogramkan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

toleransi dalam Islam. 

Para da’i senantiasa menanamkan sikap saling menghargai kepada orang 

lain, serta tidak memandang agamanya. dalam setiap kegiatan yang diadakan di 

Desa Bukit Batu, seperti halnya dengan bersedia menghadiri undangan dari warga 

sekitar, meskipun berbeda agama. Pembinaan nilai toleransi di Desa Bukit Batu, 

diharapkan dapat membina mental dan sikap masyarakat agar selain menjadi 

masyarakat yang baik, cerdas serta berakhlakul karimah juga menjadi masyarakt  



 

 
 
 

yang memiliki sikap toleran terhadap perbedaan iman dan keyakinan sesama umat 

manusia. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak  Ust Saripudin da’i 

Desa Bukit Batu. 

Peran seorang da’i disini lebih memfokuskan kepada pencapaian pada 

pembinaan  masyarakat  Desa Bukit Batu, yakni sebagai berikut:  

g. Para da’i mengharapkan agar masyarakat Desa Bukit Batu untuk saling 

bergotong royong dalam mendirikan tempat-tempat ibadah atau tempat-

tempat suci tanpa membicarakan atau memperdebatkan tentang agama-agama 

yang dianut dan membantu satu sama lain tanpa memandang agama. Seperti 

yang telah dikatakan oleh Bapak  Ust Solikin bahwa setiap ajaran-ajaran 

agama yang dianut oleh setiap umat beragama hendaklah patut untuk 

diamalkan dan diajarkan kepada setiap umat dan sesama antar umat beragama 

walaupun itu tetangganya sendiri dan ketika berbicara dengan tetangga yang 

berbeda agama atau keyakinan, hendaklah tidak menyinggung perasaan 

tetangga tentang agama yang diyakininya, terutama setiap ajaran-ajaran yang 

berbeda. 

h.  Masyarakat Desa Bukit Batu agar  saling menghormati dan menghargai satu 

sama lain dan juga aktif dalam bidang apapun, saling sapa-menyapa, tolong 

menolong dalam hal kebaikan, bertatap muka, mengisi kekosongan masing-

masing, menerima apa adanya dan bersilaturrahmi terhadap semua tetangga 



 

 
 
 

serta bersilaturrahmi terhadap sesama antar umat beragama tanpa memandang 

agama diantara satu sama lain.  

i. Para da’i Desa Bukit juga memberikan nasehat agar apabila bertemu dengan 

masyarakat non muslim atau berbeda agama, maka hendaklah saling kenal-

mengenal, bertatap muka dan saling bersilaturrahmi diantara satu sama lain 

tanpa memandang agama, karena sesama umat beragama hendaknya untuk 

saling menghormati dan menghargai diantara satu sama lain, saling 

mengunjungi tetangga baik antar RT maupun RW dan sebagian dari 

masyarakat tidak ada hak untuk melarang umatnya yang berbeda agama untuk 

melaksanakan hari raya walaupun berbeda agama, dan sebagainya. 

Para da’i Desa Bukit Batu juga membiasakan berdiskusi menggunakan 

komunikasi verbal yang dimana da’i kepada umat Islam seperti melalui ceramah 

dimajlis-majlis ta’lim dalam rangka pengajian rutin  dan untuk ke umat Hindu 

melalui pertemuan pada para pemuka agama pada saat ada kegiatan yang 

diadakan dari masing-masing agama ataupun dari pemerintah. 

 Sehingga  terjadi kondisi rukun dalam bentuk kerja sama yang dilakukan 

oleh warga Desa Bukit Batu hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak  

Ust Solikin. Selain dalam bentuk kerja sama adanya nya saling keterbukaan pada 

pemeluk setiap agama dan pengertian antara umat Hindu dengan Islam hal ini 

sesuai dengan upaya da’i  dalam memberikan pembinaan  masyarakat  Desa Bukit 

Batu. 



 

 
 
 

Bagi masyarakat Bali juga sikap kekeluargaan yang harus diterapkan 

dengan sesama manusia merupakan pengamalan dari nilai-nilai Tri Hita Karana 

yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya.  

Hubungan timbal balik antara masyarakat Hindu Dan Islam kerukunan 

yang terjadi berdasarkan nilai-nilai religius  dari masing-masing agama, dalam 

berkomunikasi mereka sangat baik dan sikap kekeluargaan antarbudaya tersebut 

telah terjadinya integrasi sosial, dimana setiap anggota budaya mampu 

menciptakan kesatuan dan menerima perbedaan sebagai suatu sikap kesamaan 

dengan tidak membeda-bedakan dalam hal interaksi. Sikap tersebut akan 

menjadikan komunikasi antarbudaya yang efektif, karena dengan adanya sikap 

tersebut akan meminimalisir kesalahpahaman dan perbedaan. 

 Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, masyarakat yang 

berlandaskan aplikasi konsep-konsep dan nilai-nilai serta praktik kehidupan 

beragama Hindu di Bali menurut ajaran TriHita Karana. Temuan ini jelas 

menunjukkan bahwa dalam pandangan, keyakinan, nilai-nilai dan sikap 

masyarakat, nilai-nilai ajaran Hindu dalam ajaran Tri hita Karana sebagai core 

values-nya memang memiliki peran baik dalam fungsinya sebagai pemotivasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diDesa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembinaan nilai toleransi  yang dilakukan oleh da’i di Desa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan para da’i memberikan pengajaran 



 

 
 
 

melalui terdapat majelis ta’lim atau pengajian-pengajian, melalui adanya saling 

bergotong royong dalam membangun tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat 

pendidikan, saling bermusyawarah untuk memecahkan beberapa masalah yang 

sedang dihadapi oleh masyarakat, melalui forum FKUB – PAUB & PK dan 

dukungan dari Pemerintah, adanya sikap masyarakat untuk saling menghormati 

dan menghargai kepada setiap umat yang berbeda-beda, dan pengajaran 

Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama, bekerjasama untuk memperingati 

Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, dan 

lain sebagainya. 

Selain itu, yang menjadi faktor pendukung dari adanya kesadaran 

kemajemukan agama diantara warga  Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan adalah adanya kesadaran dari masing masing warga 

dalam kekeluargaan dan pergaulan sesama anggota masyarakat. Hal seperti itu 

merupakan suatu kebutuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ust Sarifudin 

da’i Desa Bukit Batu , beliau mengatakan: 

“Kami tidak membeda-bedakan antara si A dan si B dalam bersosialisasi 

terhadap seluruh lapisan masyarakat, bahkan jika semuanya saling berkumpul 

baik oleh masyarakat biasa maupun oleh para tokoh agama yang ada di Desa 

Bukit Batu, maka kami semua sudah sangat terbiasa untuk berdiskusi seputar 

ajaran-ajaran agama masing-masing, tentunya kata-kata ataupun ucapan yang 

diucapkannya tersebut tidak menyinggung ajaran-ajaran agama tertentu dan 

menyinggung perasaan orang lain yang berlainan agama”. 

 

Peran lain yang juga ditunjukkan oleh da’i dalam pembinaan toleransi 

kerukunan antar ummat beragama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui 



 

 
 
 

Kabupaten Way Kanan adalah  bersedia menerima setiap warga dari agama di 

luar agama Islam apabila ingin memeluk agama Islam, bahkan bersedia 

memberikan penjelasan kepada warga mengena nilai-nilai yang terkandung pada 

Islam itu sendiri.  

Peran da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar ummat beragama 

di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan senantiasa 

melibatkan perwakilan dari pemerintah dan berusaha untuk mendukung usaha 

pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tidak hanya itu 

saja, kegiatan yang dilakukan oleh da’i di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui 

Kabupaten Way Kanan berusaha agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak 

menyimpang dari peraturan yang berlaku dari pemerintah dan senantiasa 

melibatkan dalam kegiatan tersebut. 

Adapaun jadwal kegiatan yang dilakukan oleh da’i  dalam memberikan 

pembinaan pada saat pengajian yasinan rutin bapak-bapak yang dilakukan setiap 

malam jumat dengan cara bergiliran ditiap-tiap rumah setiap 

minggunya.
138

Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jumat ba’da dzuhur di masjid Al-

Furqon, tiap minggunya. Berbeda dengan pengajian yang dilaksankan oleh 

kelompok  bapak-bapak yaitu dengan membaca surat yasin dan tahlil, pengajian 

ibu-ibu lebih semarak dengan tabuhan rebanadan nyanyian shalawat.  
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Hal demikian yang dirasakan oleh para anggota jamaah majlis ta’lim di 

Desa Bukit Batu ketika ditanya mengenai pembinaan yang dilakukan oleh da’i 

setelah mengikuti kajian pengajian tersebut: 

Ibu Fatmawati mengatakan pembinaan yang diakukan oleh da’i yaitu: 

banyak sekali, materi yang disampaikan tentang kerukunan, cara bergaul dengan 

non muslim seperti apa yang benar di dalam pergaulan sehari hari kami.
139

 Jadi 

disini adanya da’i sangat berperan terbukti masyarakat lebih baik dari pada 

sebelumnya.  

Hal juga senada yang disampaikan oleh ibu Supiyati: 

Ada itu masalah yang disampaikan oleh da’i kepada kita tentang 

bertoleransi apabila ada masyarakat Hindu sedang ada perayaan bagaimana sikap 

kita menghargainya begitupun umat Hindu menghargai perayaan orang Islam, 

malah terkadang umat Hindu ikut merayakan hari besar Islam dan itu sangat bagus 

disini kami lebih banyak wawasan tentang konsep-konsep bertoleransi dalam 

Islam.
140

 

 

Hampir semua pembahasan dalam pengajian adalah masalah tentang 

kerukunan, pemberi kajian dalam materi pengajian disampaikan oleh da’i Desa 

Bukit Batu  dengan berganti ganti pemateri dan setiap satu minggu sekali sebagai 

mana penuturan Ibu Fatmawati pemateri selalu berganti Iya sering ganti-ganti, itu 

satu minggu sekali, satu minggu sekali ganti 

Respon masyarakat terhadap upaya dai dalam mengembangkan wawasan 

toleransi kerukunan antar umat beragama disambut baik dengan adanya pergaulan 

masyarakat dengan para masyarakat lainnya. Respon integrasi dari warga tersebut 
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dibuktikan dengan adanya kegiatan gotong royong bersama, serta mengadakan 

keamanan bersama.  

 

B. Kendala yang Dihadapi  Da’i dalam Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar 

Umat Beragama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan 

Kerukunan yang terjalin di antara heterogenitas masyarakat Desa Bukit 

Batu dapat menjadi pembelajaran yang nyata, bahwa di dalam masyarakat yang 

heterogen sekalipun ternyata dapat hidup bersama dalam kerukunan dan 

keharmonisan. Hal itu karena kebesaran hati masing-masing pihak untuk 

menerima adanya perbedaan dalam kehidupan mereka dan bersedia untuk 

menghormati dan menghargai perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. 

Meskipun masyarakat Desa Bukit Batu berasal dari berbagai agama dan etnis, 

ternyata mereka tetap dapat hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. 

Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa bertemu, bergaul dan berinteraksi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembinaan nilai Toleransi dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh da’i di Desa Bukit Batu  Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, 

yang bertujuan untuk membentuk masyarakat menjadi masyarakat  yang memiliki 

sikap toleran terhadap perbedaan iman dan keyakinan sesama umat manusia. 

Sebab sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, 

bukan hanya kepada sesama muslim tapi kepada sesama umatmanusia. 



 

 
 
 

 Tujuan diajarkan dan ditanamkannya nilai dan sikap toleransi kepada para 

masyarakat tujuannya agar masyarakat memahami bahwa perbedaan agama adalah 

hal yang wajar, jadi harus dipandang sebagai suatu keragaman yang membawa 

keindahan. Selain itu masyarakat juga diharapkan memiliki sikap toleran terhadap 

umat beragama lain. Respon yang sangat baik di terima masyarakat terhadap 

penyampain da’i dalam pembinaan toleran si kerukunan antar ummat beragama di 

Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, menjadikan upaya 

pembinaan nilai toleransi di Desa Bukit Batu lebih efektif, karena para kesadaran 

masyarakat dan  memiliki keinginan yang kuat untuk lebih memahami dan 

memperdalam pengetahuan tentang toleransi.  

Mengenai kendala atau hambatan penulis dapat memperoleh gambaran 

bahwa kendala da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar ummat beragama 

sebagai berikut :  

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang pertama dalam menjaga kerukunan antar umat 

beragama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu 

adanya kesadaran dari masing-masing pemeluk agama. Sehingga masyarakat 

dapat hidup tenang, saling membantu, saling menghormati dalam kehidupan 

yang dijalani sehari-hari. Penemuan tersebut selaras dengan pendapat Magnis 

Suseno yang mengatakan rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tanpa 

perselisihan dan pertentangan, bersatu untuk maksud saling membantu.  



 

 
 
 

 Penemuan tersebut sama dengan pemikiran Bapak  Ust Solikin bahwa 

setiap ajaran-ajaran agama yang dianut oleh setiap umat beragama hendaklah 

patut untuk diamalkan dan diajarkan kepada setiap umat dan sesama antar 

umat beragama walaupun itu tetangganya sendiri dan ketika berbicara dengan 

tetangga yang berbeda agama atau keyakinan, hendaklah tidak menyinggung 

perasaan tetangga tentang agama yang diyakininya, terutama setiap ajaran-

ajaran yang berbeda.
141

 

Faktor kedua yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat 

Bukit Batu dan juga komunikasi yang baik dalam pergaulan sehari-hari. 

Dengan adanya komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya konflik dan 

kesalahfahaman. Untuk itulah  kegiatan yang diadakan oleh da’i di Desa Bukit 

Batu bertujuan untuk mempersatukan antar umat beragama dan dijadikan 

pedoman agar tetap hidup rukun. Penemuan tersebut selaras dengan pendapat 

Sumardi yang mengatakan bahwa fungsi agama (religio) adalah untuk 

merekatkan atau menyemen berbagai unsur dalam memelihara keutuhan diri 

manusia, diri orang per orang atau diri sekelompok orang, dalam hubungannya 

terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap alam yang 

mengitarinya.  

 Faktor ketiga yaitu adalah peran pemerintah yang sangat mendukung 

terjadinya kerukunan di Desa Bukit Batu melalui berbagai kegiatan yang 
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diselenggarakan oleh  da’i, baik dari aparat Desa maupun yang diadakan oleh 

masyarakat sendiri, pemerintah diwajibkan untuk ikut ambil bagian dalam 

menjaga kerukunan dan juga menjaga sekaligus mengatur masyarakat yang 

dipimpinnya. Setiap masyarakat harus memiliki agama yang dianutnya yang 

telah diatur oleh pemerintah. Seperti pernyataan Yewangoe  yang menyatakan 

kerukunan itu dirumuskan dalam UUD 1945 sebagai jaminan negara bagi 

setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan mengungkapkan 

kepercayaannya itu. 

Terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk 

mempersatukan masyarakat di Desa Bukit Batu. Dengan begitu kerukunan 

dapat terwujud dalam diri masyarakat. Bagaimanapun pemerintah Desa Bukit 

Batu mempunyai tangungjawab terhadap keharmonisan masyarakat yang 

memiliki kemajemukan dalam hal agama 

 Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk 

kerukunan umar beragama dengan pemerintah itusendiri. Semua umat 

beragama yang diwakili oleh tokoh-tokon agama dapat sinergi dengan 

pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan 

stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Faktor Penghambat 

Berlakunya norma dimasyarakat dapat dijadikan pedoman untuk 

mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat. Norma juga dapat bermanfaat 



 

 
 
 

untuk menjaga keutuhan masyarakat dari perpecahan-perpecahan yang terjadi 

dalam lingkungan masyarakat plural. Kemajemukan bangsa Indonesia sangat 

rentan dengan adanya konflik yang dapat memecah belah rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa, apalagi dalam bidang agama sudah dapat dipastikan rentan 

terhadap konflik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syamsudin yang 

mengatakan bahwa dunia keagamaan manusia menampilkan fenomena 

kemajemukan. Kemajemukan agama adalah kenyataan yang tidak dapat 

dipungkiri. Realiras kemajemukan disamping disatu sisi merupakan mosaik 

yang indah, namun disisi lain tantangan bagi dunia keagamaan. Hal demikian 

disebabkan karena kemajemukan itu mengandung potensi konflik. 

Masalah-masalah yang ada di dalam membangun kerukunan antar umat 

beragama hanya terjadi pada kesalahpahaman akan peralihan agama yang 

dilakukan oleh seorang pada saat akan menikah. Tidak hanya itu saja konflik 

yang ada di Desa Bukit Batu terjadi kalau ada organisasi massa (ormas) yang 

mencoba memasukkan elemen yang dianggap dapat memecah belah kerukunan 

yang ada di Desa Bukit Batu. Konflik terjadi juga apabila terdapat pendatang 

baru yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk berpindah agama. 

  



 

 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini 

penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang penulis laksanakan yaitu 

mengenai Peran da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar ummat 

beragama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan: 

g) Peran merupakan sesuai dengan kedudukan dan posisi seseorang, yang 

dimana posisi seorang da’i  kedudukanya adalah sebagai  pembina  

masyarakat , sebagai pembina dimana ternyata da’i atau kyai sebagai 

panutan umat, ternyata kyainya sudah berperan dalam pembinaan 

masyarakat, dimana perannya adalah mendidik masyarakat, membimbing 

masyarakat, dan kemudian masyarakat dianut dan diikuti , terbukti dimana 

petua-petuanya dilaksanakan  maka disini terlihat dimana kyainya sangat 

berperan karena  peran itu terkait status dan kedudukan, dari status 

kedudukan da’i ini ia diikuti oleh umatnya, diangkat oleh 

perkataannya,ditiru dan dijadikan contoh maka kyainya sangat berperan 

dalm pembinaantoleransi kerukunan antar ummat beragama di Desa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. 

  



 

 
 
 

Hal ini dengan cara meningkatkan fungsi pengajian, khutbah, upacara 

keluarga dan lainnya tidak hanya mengenai materi agama, tetapi materi 

yang lainnya khusus tentang kerukunan antarumat beragama dengan melalui 

ceramah dimajlis-majlis ta’lim untuk membangun serta menumbuhkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan antar ummat beragama. 

Bentuk-bentuk dan wujud kerukunan  beragama dibuktikan dengan adanya 

gotong-royong dan membangun sarana dan psarana umum, terdapat sikap 

saling menghormati dan saling menghargai antar ke dua suku yang berbeda 

agama. Sedangkan dalam kegiatan sosial, seperti terjadinya musibah, 

kematian, mereka saling berkunjung untuk mengucapkan berbela sungkawa, 

kemudian juga dalam kegiatan hajatan, seperti pernikahan, mereka saling 

bantu-membantu dalam mengerjakan hajat tersebut, tanpa membedakan 

agama mereka Para tokoh agama baik dalam kalangan Islam dan Hindu dan 

tokoh pemerintah selalu berupaya untuk membina kerukunan antar ummat 

beragama ditengah-tengah masyarakat. 

h) Pelaksanaan  pembinaan toleransi kerukunan antar ummat beragama yang 

dilakukan oleh da’i di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan tidak terlepas dari kendala atau hambatan-hambatan diantaranya 

Faktor pendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama di Desa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan:  

 



 

 
 
 

 

a. Kesadaran pentingnya kerukunan dari masyarakat. 

b. Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama dan.  

c. Peran pemerintah desa.  

Faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama di Desa 

Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dengan adanya 

perpindahan agama, kesalah pahaman dalam komunikasi dan adanya 

pendatang yang ingin mempengaruhi masyarakat untuk berpindah agama. 

Upaya  da’i mengatasi hambatan yang terjadi dalam kerukunan antar umat 

beragama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

dengan cara menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi antar 

pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya. Apabila ada masalah 

maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat dari pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan pemimpin agama masing-masing serta pemerintah. 

B. Saran  

1. Bagi para da’i di  Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan 

disarankan agar semakin meningkatkan berbagai kegiatan yang memberikan 

pengetahuan tentang makna keberagaman dan agama yang dianut pemeluk 

yang lain, sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. 

2. Bagi Pemerintah sebaiknya seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah 

desa hingga masyarakat desa bersatu untuk menjaga kerukunan dengan 



 

 
 
 

menghargai satu sama lain dan berkomunikasi hidup dalam masyarakat, 

perlu diadakan kegiatan dialog antar agama yang lebih sering untuk 

menghindari konflik-konflik antar pemeluk-pemeluk agama. 

3. Bagi Masyarakat, agar masyarakat  Desa  Bukit Batu tetap hidup rukun, 

aman dan damai  dalam pluralisme agama, sebaiknya seluruh pemerintah 

desa dan pengurus dari masing-masing agama harus lebih aktif mengadakan 

kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan seluruh agama yang ada. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

A. Wawancara dengan para Da’i 

1. Bagaimana Peran Da’i dalam proses Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar 

Ummat Beragama di Desa Bukit Batu? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh para Da’I dalam melakukan pembinaan 

toleransi? 

3. Bagaimana tanggapan para Da’i terhadap adanya komunitas Bali yang ada 

di Desa Bukit batu? 

4. Apakah metode yang bapak gunakan dalam melakukan pembinaan toleransi 

kerukunan antar ummat beragama 

5. Sejauh manakah upaya yang telah dilaksanakan Da’I terhadap pembinaan 

toleransi keruknan antar ummat beragama 

6. Melalui even apa saja yang dilakukan oleh para Da’I dalam  

menyamapaikan tentang  toleransi 

B. Wawancara dengan Para Tokoh Adat 

1. Apa saja upaya yanag telah bapak lakukan ketika ada konflik antar ke dua 

suku di Desa Bukit Batu 

2. Ada solusika, dari bapak kedepan agar masyarakat disini paham tentag 

toleransi dan tidak terjadi konflik 

3. Melalui even apa saja bapak menyamapaikan tentang pembinaan toleransi 



 

 
 
 

 

C. Wawancara dengan Aparatur Desa Bukit batu 

1. Apa yang melatarbelakangi suku lampung sehingga menerima pendatang 

suku Bali 

2. Kenapa bisa rukun diantara ke dua suku yang berbeda agama tersebut 

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam pembinaan kerukunnan di Desa 

tersebut 

4. Adakah fenomena di Desa ini yang terjadi anatara komunitas Lampung dan 

Bali 

5. Apa saja yang telah bapak sarankan terhadap masyrakat Bukit Batu agar 

tetap menjaga kerukunan secara umum 

D. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Bukit Batu 

a. Masyarakat Muslim 

1. Bagaimana sikap warga terhadap non muslim? 

2. Bagaimana jika ada ada yang hajataan apalagi yang berbeda agama? 

3. Bagaimana peran da’i disini dalam melakukan pembinaan toleransi di 

Desa Bukit Batu? 

b. Masyarakat Non Muslim (Hindu) 

1. Sebagai masyrakat pendatang bagaimana cara bapak berintrakasi 

dengan masyarakat di Desa Bukit Batu? 



 

 
 
 

2. Adakah pembinaan khusus untuk masyrakat Hindu di Desa Bukit Batu 

dalam toleransi? 

 


