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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 za z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha ṭ te (dengan titik di bawah) ط



 
 

xii 
 

 dza ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf  k ka ك

 lam l ei ل

 mim m em م

 nun  n en ن

 wau w we و

 ha  h ha ه

 hamzah ’ apostrof أ

 ya’ y ye ي

 

Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  
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Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 fatah a A ـَــ

 kasrah i I ـِــ

 ḍammah u U ـُــ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
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sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 

[n]. 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufآل(alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Niar Almayana 

NIM : 30500117049 

Judul : Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama 

di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Peran Tokoh Agama dalam 

Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan 

Bontosikuyu Kebupaten Kepulauan Selayar” dengan sub masalah yaitu: 1) Bagaimana 

peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Binanga 

Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar?, dan 2) Faktor-

faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menjaga kerukunan 

umat beragama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten 

Kepulauan Selayar?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan teologis dan  fenomenologis. Adapun sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan warga Binanga Sombaiya. Sedangkan 

sumber data sekunder penelitian ini yaitu literatur seperti buku dan jurnal. Kemudian 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam menjaga 

kerukunan umat beragama antara lain: 1) tokoh agama sebagai pemimpin, 2) sebagai 

perantara untuk memperdalam kepercayaan yang diyakininya kepada masing-masing 

umatnya, dan 3) sebagai motivator dan mediator. Adapun faktor pendukung dalam 

menjaga kerukunan umat beragama di Desa Binanga Sombaiya meliputi: 1) ajaran 

kerukunan yang ada pada setiap agama, 2) tingginya rasa kebersamaan dan menghargai 

satu sama lain, dan 3) peran pemerintah setempat. Sedangkan faktor penghambat 

meliputi: 1) faktor ekonomi, 2) media sosial, dan 3) sikap acuh terhadap pentingnya 

pengetahuan toleransi. 

Impilkasi penelitian ini adalah: 1) segala bentuk upaya menjaga kerukunan 

umat beragama yang diterapkan oleh tokoh agama hendaknya dikembangkan dan 

ditingkatkan lagi. 2) kepada seluruh umat beragama kiranya bisa menjalin kehidupan 

yang harmonis dan rukun meskipun berbeda-beda. 3) Kerukunan yang terjalin haruslah 

dijaga dengan baik, agar bisa hidup berdampingan dengan umat yang berbeda agama. 

Kata Kunci: Peran, Tokoh Agama, Kerukunan Umat Beragama
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (plural society), 

teridiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, 

serta mempunyai bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama antara yang satu 

dengan yang lain.1 Dari sisi agama, masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai agama 

besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Mengatur suatu bangsa yang memiliki latar belakang sosial-kultural berbeda 

tentu tidak mudah. Kenyataan ini diperkuat dengan mudahnya masuk berbagai 

pengaruh dari luar yang bisa menimbulkan berbagai pengaruh positif maupun negatif 

pada bangsa tersebut.2 

Konflik di Indonesia sudah banyak terjadi yang disebabkan karena persoalan 

keagamaan. Di Maluku telah terjadi konflik berdarah dan berapi, dimana menelan 

banyak korban jiwa dan harta serta menghancurkan sendi–sendi kehidupan di berbagai 

bidang. Unsur–unsur keagamaan dijadikan sebagai pemicu terjadinya konflik. Konflik 

yang mengatasnamakan latar belakang perbedaan agama di Indonesia seperti kasus

                                                           
1Muhiddinur Kamal, “Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia yang Majemuk”, 

Jurnal Al-Ta’lim, vol. 1, no. 6 (2013): h. 451. 

2Matris Sardy, Agama Mutidimensional (Bandung: Alumi, 1983), h. 59. 
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yang terjadi di Maluku dan Lampung menjadi bukti bahwa kerukunan umat beragama 

tidak bersifat tetap melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus 

berkembang. Mengelola kemajemukan ketua majelis ulama Indonesia (MUI) KH 

Ma’ruf Amin mengatakan bahwa kemajemukan Indonesia itu bisa menjadi ancaman 

yang bagi integrasi bangsa Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik.3 

Rentannya konflik antar dan intra pemeluk agama di Indonesia lebih 

disebabkan karena cara beragama yang cenderung eksklusif. Eksklusivitas merupakan 

pemahaman, sikap dan perilaku keagamaan yang menganggap bahwa ajarannya yang 

paling benar dan mengisolasi agamanya dari pihak lain yang pada akhirnya  dapat 

menyebabkan lahirnya sikap dan tindak laku tertutup dan menutup diri.4 

Kemajemukan adalah realita yang tidak dapat dihindari. Kemajemukan 

bukanlah hal yang harus dihapuskan melainkan harus dijaga dan dikelola dengan baik 

dengan menjaga prinsip agree in disagreement  (setuju dengan perbedaan). Dalam hal 

ini, toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menghargai perbedaan 

yang ada demi terwujudnya kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang plural. 

Sehingga penganut yang berbeda agama bisa saling menghormati dan memperkuat 

keimanan dan keagamaannya masing-masing. 

                                                           
3Tri Wibowo, “Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa 

Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, vol.  2, no. 

4 (2016): h. 845. 

4Thariq Modanggu, dkk., Model Rembug dalam Membangun Toleransi Umat Beragama 

(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), h. 323. 
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Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agama dan kepercayaannya itu.5 Dimana pernyataan tersebut mengandung arti 

bahwa keanekaragaman setiap pemeluk agama diberikan kebebasan dalam 

melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan tidak 

mengganggu dan merugikan pemeluk agama lain, karena terganggunya hubungan antar 

pemeluk dari berbagai agama dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.6 

Dengan demikian setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan dalam mengamalkan 

ajaran agamanya masing-masing. Hal ini selaras sebagaimana firman Allah dalam QS 

al-Kafirun/109: 1-6. 

َوََلٰٓ  ٤ا َعبَْدتُّْمَۙ ابِدٌ م  َوََلٰٓ اَنَ۠ا عَ  ٣تُْم ٰعبِدُْوَن َمآٰ اَْعبُدُُۚ َوََلٰٓ اَنْ  ٢ََلٰٓ اَْعبُدُ َما تَْعبُدُْوَنَۙ  ١قُْل ٰيٰٓاَيَُّها اْلٰكِفُرْوَنَۙ 

 ٦لَُكْم ِدْينُُكْم َوِلَي ِدْيِن ࣖ  ٥اَْنتُْم ٰعبِدُْوَن َمآٰ اَْعبُدُُۗ 

Terjemahnya: 

1. Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! 

2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 

3. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, 

4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. 

6. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.7 

                                                           
5Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, t. th.), h. 21. 

6Departemen Agama RI, Kebijakan Departemen Agama dari Masa Ke Masa Dalam Kurun 

Setengah Abad (Jakarta: Badan Litbang Keagamaan Depag, 1996),  h. 187. 

7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), 

h. 603. 
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Ayat ini mengandung pengakuan eksistensi secara timbal balik, bagi kamu 

agama kamu dan bagiku agamaku, dengan demikian setiap pemeluk agama dapat 

melaksanakan hal yang dianggap benar dan baik. Menurut agamanya masing-masing.8 

Kerukunan antar umat beragama juga diartikan sebagai toleransi antar umat 

beragama. Dimana dalam toleransi itu sendiri masyarakat harus bersikap lapang dada 

dan menerima perbedaan yang ada. Selain itu masyarakat juga harus saling 

menghormati satu sama lain misalnya dalam hal beribadah, pemeluk agama yang satu 

tidak mengganggu pemeluk agama yang lainnya pada saat melaksanakan peribadatan.9 

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat 

beragama merupakan suatu usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran 

hubungan antar manusia yang berbeda agama, sehingga setiap pemeluk umat beragama 

dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agamanya masing-masing. 

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip dimana masing-masing agama 

menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan yang terbuka, sehingga 

memudahkan setiap golangan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu 

golongan umat agama satu berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama 

                                                           
8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Cet I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 581-582. 

9Wahyuddin, dkk., Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2009), h. 32. 
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lain, hal ini dapat meningkatkan hubungan dalam berbagai bentuk kerja sama di dalam 

bermasyarakat dan bernegara.10 

Upaya menciptakan kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat 

yang plural sangatlah penting dalam mengatasi terjadinya konflik yang 

dilatarbelakangi oleh agama. Untuk itu, menjaga kerukunan umat beragama diperlukan 

sinergi berbagai pihak dalam mengambil langkah yang sistematis. Dalam hal ini, tokoh 

agama sebagai orang yang dianggap lebih kompoten dalam masalah agama dan moral 

diharapkan mampu membimbing umatnya untuk mengenal agama lain sebagai 

pengetahuan akan adanya kesamaan dan perbedaan yang ada dalam ajaran agama 

masing-masing. Peran tokoh agama juga diharapkan mampu membangun komunikasi 

dan meminimalisir konflik internal yang dapat terjadi antar pemeluk agama yang 

berbeda. 

Peran seorang tokoh agama yang sangat penting dalam mengembangkan nilai 

toleransi di masyarakat yang pertama yaitu, ikut serta dalam upaya menyelesaikan 

konflik internal umat beragama maupun antar umat beragama. Dalam upaya 

menyelesaikan konflik baik internal maupun antar umat beragama, peran tokoh agama 

disini sangat dibutuhkan karena biasanya yang dapat masuk terlebih dahulu ke 

masyarakat ialah tokoh agama, hal ini dikarenakan tokoh agama yang berperan aktif 

dalam menjaga kerukunan internal umat beragama. Kedua, tokoh agama menjadi 

                                                           
10Darwis Muhdina, Kerukunan Agama Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Kota Makassar (Cet. 

I; Makassar: Carabaca, 2016), h. 9. 
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sebuah teladan bagi umat yang dipimpin dan mengajak masyarakat untuk saling 

mengasihi, meskipun berbeda keyakinan.11 

Desa Binanga Sombaiya merupakan salah satu desa yang ada di Sulawesi 

Selatan, tepatnya di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Umat 

beragama di Desa Binanga Sombaiya cukup beragam baik agama maupun etnis. 

Masyarakat Binanga Sombaiya memeluk kepercayaan yang berbeda-beda. Namun 

perbedaan tersebut tidak menjadi suatu penghalang untuk hidup berdampingan dengan 

masyarakat lain, bermasyarakat yang harmonis serta dapat bekerja sama dalam 

melakukan aktivitas sosial. 

Perbedaan agama di Desa Binanga Sombaiya tidak hanya terdapat pada 

warganya, tetapi juga terdapat perbedaan agama yang hidup dalam satu keluarga. 

Meskipun berbeda, hal itu tidak menjadikan mereka hidup dalam ketegangan dan 

saling menyalahkan keyakinan yang dianut, namun kehidupan mereka justru harmonis 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama. 

Hidup rukun bukan berarti tidak pernah konflik. Sebab konflik itu sendiri 

merupakan bagian dari proses menuju integrasi bangsa atau kerukunan hidup 

beragama. Sama halnya yang terjadi di Binanga Sombaiya, hidup dalam suasana rukun 

bukan berarti mereka tidak pernah mengalami konfilk. Karena segala perbedaan itu 

                                                           
11Ahmad Zainuri, Narasi Perdamaian Membangun Keharmonisan Antar Pemeluk Agama di 

Indonesia (Cet. I; Wisata Baru: CV Prabu Dua Satu, 2020), h. 18-19. 
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bisa menjadi potensi terjadinya konflik. Seperti perbedaan pendapat, yang dimana 

setiap orang memiliki pendapat atau pemahaman yang berbeda-beda. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian 

mengenai “Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa 

Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar”. Dalam 

hal ini peneliti ingin melihat bagaimana peran tokoh agama dan apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dalam menjaga kerukunan umat beragama.  

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan 

Umat Beragama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana peran tokoh agama dalam menghadapi masyarakat yang heterogen, 

khususnya di Desa Binanga Sombaiya. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

dalam memahami pembahasan judul penelitian ini, penulis perlu terlebih dahulu 

menjelaskan atau mendeskripsikan fokus penelitian kali ini. 

Penelitian ini memfokuskan bagaimana tokoh agama dalam merajut 

perdamaian dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Binanga Sombaiya. 



8 
 

 
 

Dengan demikian peneliti hanya berusaha melihat bagaimana peran tokoh agama 

dalam menjaga kerukunan umat beragama, bagaimana upaya tokoh agama dalam 

mengajak masyarakat Desa Binanga Sombaiya harus bersikap dan berbuat dalam 

situasi sosial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kemudian apa saja yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan di dalam menjaga 

kerukunan antar umat yang berbeda agama. Dalam hal ini, peran tokoh  yang dimaksud 

adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah 

tokoh agama baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menjaga 

kerukunan umat beragama dalam suatu masyarakat yang plural.  

Tokoh agama dianggap sebagai seorang panutan yang mampu membimbing 

umatnya untuk selalu beriman dan memimpin segala bentuk kegiatan keagamaan dan 

menjaga keharmonisan, dan dianggap mampu meredamkan konflik-konflik yang 

terjadi antar umat yang berbeda agama. Adapun tokoh agama yang dimaksud dalam 

penelitian kali ini adalah tokoh agama yang ada di penduduk setempat yaitu tokoh 

agama Islam, Kristen dan Hindu.  

Kerukunan umat beragama  dalam penelitian ini dimaksudkan suatu kondisi 

sosial yang mencerminkan kehidupan yang damai, sejahtera dan gotong royong tanpa 

mengurangi  hak masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan kewajibannya. 

Adapun kehidupan beda agama pada penelitian ini yaitu agama Islam, Kristen dan 

Hindu di Desa Binanga Sombaiya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di 

Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 

2. Bagaimana upaya tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di 

Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan studi penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang akan penulis kaji. 

Pertama, Skripsi penelitian yang berjudul “Upaya Membangun Kerukunan 

Umat Beragama Melalui Tradisi Sonjo (Studi Kasus di Ambarawa Kabupaten 

Semarang)” yang ditulis oleh Eureka Yulianingrum tahun 2019 di Fakultas Ushuluddin 

dan Humniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Ambarawa menyadari bahwa pentingnya dapat hidup 

berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang plural, dan tradisi sonjo sebagai salah 

satu upaya membangun kerukunan umat beragama di daerah tersebut yang sampai saat 
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ini masih terjaga.12 Dalam pelaksanaan tradisi sonjo mengharuskan masyarakat dari 

agama apapun untuk mengikuti tradisi tersebut agar dapat tertanam sikap saling 

menghormati kehidupan sesama manusia. Persamaan penelitian yang dilakukan Eureka 

Yulianingrum dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerukunan 

umat beragama. Namun penelitian Eureka Yulianingrum lebih memfokuskan pada 

tradisi sonjo sebagai salah satu upaya membangun kerukunan umat beragama, 

sedangkan penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran tokoh agama dalam 

menjaga kerukunan umat beragama. 

Kedua, Skripsi penelitian yang berjudul “Komunikasi Lintas Tokoh Agama 

dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Studi pada Forum Kerukunan Umat 

Beragama Kabupaten Pesawaran)” oleh Julsyaf Hanaviah tahun 2018 di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan 

hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan komunikasi lintas tokoh agama yang dilakukan oleh pengurus FKUB 

(Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam memelihara kerukunan umat beragama. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas tokoh agama antara tokoh 

agama Islam, Katolik dan Kristen di Kabupaten Pesawaran berlangsung secara efektif 

karena menggunakan dialogi dan komunikasi pengurus FKUB dan dengan antar umat 

                                                           
12Eureka Yulianingrum, “Upaya Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Tradisi 

Sonjo (Studi Kasus di Ambarawa Kabupaten Semarang)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 84. 
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beragama sehingga menghasilkan efek dalam upaya memelihara kerukunan umat 

beragama.13 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Julsyaf Hanaviah dengan penelitian 

ini adalah sama-sama membahas tentang kerukunan umat beragama. Namun, 

penelitian Julsyaf Hanaviah lebih memfokuskan pada bagaimana proses komunikasi 

antar tokoh agama yang dilakukan pengurus FKUB dalam memelihara kerukunan umat 

beragama. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran tokoh agama 

dalam menjaga kerukunan umat beragama. 

Ketiga, Skripsi penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Kota Tangerang 

dalam Menjaga dan Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama” oleh Ahmad 

Fajarudin tahun 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Hasil 

penelitian Fajaruddin menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam 

menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama adalah memfasilitasi 

terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, 

mengadakan kegiatan-kegiatan lintas agama, serta mengadakan seminar atau dialog 

lintas agama.14 Perbedaan penelitian yang dilakukan Ahmad Fajarudin dengan 

penelitian yang akan penulis kaji yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian 

                                                           
13Julsyaf Hanaviah, “Komunikasi Lintas Tokoh Agama dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama (Studi pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran)”, Skripsi (Bandar 

Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2018), h. 78. 

14Ahmad Fajaruddin, “Upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam Menjaga dan Memelihara 

Kerukunan Antar Umat Beragama”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 60. 



12 
 

 
 

Ahmad Fajarudin berfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga dan 

memelihara kerukunan antar umat beragama. Sedangkan penelitian ini lebih 

memfokuskan pada peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama. 

Berdasarkan analisis kajian pustaka di atas, sejauh ini penulis belum 

menemukan fokus penelitian yang sama dengan penelitian kali ini. Hal ini juga dapat 

dilihat dari segi lokasi penelitian yang penulis lakukan. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian kali ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama 

di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

b. Untuk mengetahui upaya tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama 

di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan, adapun manfaat penelitian kali ini 

adalah: 
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a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

dijadikan sebagai sarana dalam menambah referensi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai 

kontribusi untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin 

mengembangkan penelitian yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi 

tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama, juga dapat memberikan 

pemahaman tentang bagaimana kerukunan bisa terwujud dalam suatu lingkungan yang 

plural. 

c. Manfaat Akademis 

Penelitian ini merupakan penunjang untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama 

(S.Ag) Jurusan Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peran dan Tanggung Jawab Tokoh Agama 

Tokoh agama adalah seorang ilmuan agama, ulama, kyai, ataupun cendekiawan 

muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan 

yang melekat pada dirinya.15 Pandangan umum mengenai tokoh agama sering disebut 

sebagai ulama. Ulama dalam perspektif al-Qur’an dianggap sebagai orang yang 

memegang peran penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal 

dari kata bahasa Arab ‘alima, ya’lamu, ‘alim yang artinya orang yang mengetahui. Kata 

‘alim bentuk jamaknya dari ‘alim yang merupakan bentuk mubalaghah, yang berarti 

orang yang sangat dalam pengetahuannya.16 

Tokoh agama juga merupakan seorang figur atau panutan yang mempunyai 

kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, dikarena memiliki 

keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, integritas, dan lain sebagainya. Tokoh 

agama juga berperan sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam 

masalah baik masalah agama, kemasyarakatan maupun masalah kenegaraan dalam 

rangka mensukseskan program pemerintah dan pembinaan harmonisasi kehidupan 

masyarakat.17

                                                           
15Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 23. 

16Abu Luwis Ma’lub, Al-Munjid (Cet. XXVII; Beirut: Dar Al-Masyhur, 1984), h. 526-527. 

17Ida Umami, “Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak 

Masyarakat di Kota Metro Lampung”, Fikri, vol 3, no. 1 (2018): h. 261. 
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Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, maka 

dia sudah menjalankan suatu peran.18 Peran tokoh agama yang dimaksud disini adalah 

hak dan kewajiban yang dapat dilakukan tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat 

beragama. 

Peran yang dimiliki oleh tokoh agama disini mencakup tiga hal di antaranya: 

a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. 

b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat. 

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.19 

Peran dan tanggung jawab tokoh agama yaitu mengurusi segala kegiatan 

keagamaan sehari-hari seperti penyuluhan agama, memimpin upacara ritual 

keagamaan (menjadi iman masjid, khatib, pembaca doa, menikahkan, mengurusi 

peringatan hari besar Islam, mengajar mengaji dan kegiatan peribadatan keagamaan 

lainnya).20 

Peran tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media dalam menguatkan 

keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Dimana peran tokoh agama dalam 

                                                           
18Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Grafis, 2001), h. 45-46. 

19Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 213. 

20Choiril Fuad Yusuf, Peran Agama Terhadap Masyarakat Studi Awal Proses Sekularisasi 

Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 

2001),   h. 100. 
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setiap agama memiliki tanggung jawab besar dalam menguatkan ajarannya kepada 

umatnya.21 Dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama mempunyai kedudukan 

penting karena dianggap sebagai orang yang serba tahu dalam masalah agama dan 

memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. 

Selanjutnya terdapat beberapa tanggung jawab tokoh agama, yaitu:22 

a. Sebagai penyuluh masyarakat yang memberi penerangan bagi masyarakat agar 

bisa berkehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman 

pada al-Qur‟an dan sunnah.  

b. Sebagai pemimpin yang dapat dijadikan sebagai panutan dan teladan bagi 

masyarakat sehingga tergerak untuk mengikuti arahan dan ajakannya sebagai 

pemimpin.  

c. Sebagai fasilitator yang dapat memberikan atau menyampaikan informasi 

mengenai hal agama, sosial, ekonomi, dan lainnya. 

d. Sebagai motivator yang dapat memberikan pemahaman-pemahaman tentang 

agama dan dapat membangkitkan masyarakat. 

Salah satu peran seseorang yang sedang dijadikan pemerintah sebagai agen 

kerukunan saat ini adalah peran seorang tokoh agama dalam masyarakat yang 

diharapkan mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama demi menjaga 

keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

                                                           
21Elli M Stiadi, Pengantar Sosiologi (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 34. 

22Muhammad Ali, Fiqh Zakat (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003),h. 25. 
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Peran tokoh agama antara lain:23 

1. Sebagai da’I dan penyiar agama 

2. Sebagai pemimpin rohani 

3. Sebagai pengemban amanah Allah 

4. Sebagai Pembina umat 

5. Sebagai penuntun umat 

6. Sebagai penegak kebenaran 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran tokoh 

agama yaitu membimbing umat untuk selalu beriman dan patuh terhadap Tuhan yang 

disembah serta memimpin segala bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan serta 

menjaga keharmonisan dengan umat agama lain. 

 

B. Unsur-unsur Kerukunan Umat Beragama 

Secara etimologik, kata “rukun” berasal dari bahasa arab yang berarti tiang, 

dasar, dan sila. Kemudian dikembangkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata sifat, 

yaitu “rukun” yang berarti cocok, selaras, sehati, dan tidak berselisih. Kemudian 

disepadankan dalam bahasa Inggris, harmonious atau concord. Dengan demikian, 

kerukunan diartikan sebagai kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, 

kecocokan, atau ketidak-berselisihan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal-

                                                           
23Umar Hasyim, Mencari Ulama Pewaris Nabi (Bandung: PT Mizan Publika, 2004), h. 72. 
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balik yang ditandai dengan sikap saling menerima, saling memaknai kebersamaan 

saling mempercayai, serta saling menghormati dan menghargai.24 

Kerukunan umat beragama diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi toleransi, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan 

ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.25 

Kata kerukunan disini juga diartikan sebagai suatu kehidupan bersama yang 

diwarnai dengan suasana hidup rukun yang berarti tidak mempunyai konflik,  harmonis 

dan damai tanpa ada rasa kecurigaan kepada pemeluk agama yang lain. Dan memiliki 

kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk sosial tanpa tekanan dari 

pihak manapun.26 

Kerukunan hidup beragama merupakan suatu bentuk hubungan antar berbagai 

pemeluk umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan 

damai, tidak bertengkar dan semua persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. 

Hidup rukun tidak pernah konflik. Sebab konflik itu sendiri adalah bagian dari proses 

menuju integrasi bangsa atau kerukunan hidup beragama. Suatu bangsa dengan 

                                                           
24M. Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 

2005), h. 7-8. 

25Ibnu Hasan Muchtar, Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 

(Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), h. 11. 

26Faisal Ismail, Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 1. 
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integrasi yang kuat, bukan berarti sebuah bangsa yang mempunyai komitmen bersama 

tentang norma-norma sosial untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan 

dengan cara yang penuh dengan nuansa kekeluargaan dan demokratis.27 

Kerukunan umat beragama merupakan poin penting dari kerukunan nasional. 

Sedangkan kerukunan nasional tersebut dapat tercipta apabila hubungan antar 

kelompok masyarakat terjalin secara harmonis. Dengan begitu upaya menciptakan dan 

memelihara kondisi yang rukun di kalangan umat sangat diperlukan.28 Dapat 

disimpulkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan kondisi sosial dalam suatu 

masyarakat dimana semua penganut agama bisa hidup berdampingan secara rukun dan 

harmonis dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. 

Tri kerukunan yang diprogramkan pemerintah melalui Departemen Agama 

adalah pertama kerukunan intern umat beragama; kedua kerukunan antarumat 

beragama dan; ketiga kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. 

1. Kerukunan intern umat beragama  

Setiap agama, masing-masing terdapat perbedaan paham atau pendapat yang 

dapat menimbulan adanya golongan ataupun sekte dalam agama tersebut. Hal ini juga 

dikarenakan masing-masing mempunyai dasar atau landasan dan merasa benar sendiri 

dan pendapat tersebut tetap dipertahankan. Dalam situasi demikian, apabila sikap 

                                                           
27Mursyid Ali, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia 

(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 6. 

28Bashori A. Hakim, Memelihara Harmoni Dari Bawah: Peran Kelompok Keagamaan dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, h. 1. 
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toleransi tidak ditanamkan pada tiap-tiap pribadi atau setiap golongan maka 

dikhawatirkan akan mengancam keutuhan agama itu sendiri. Setiap pemeluknya akan 

saling bermusuhan. Hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh setiap agama atau 

golongan. 

Setiap persoalan yang timbul di lingkungan intern umat beragama diharapkan 

dapat diselesaikan dengan semangat toleransi dan semangat kekeluargaan sesuai 

dengan ajaran agama dan aturan bernegara.29 

2. Kerukunan antarumat beragama 

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memeluk agama atau 

kepercayaan yang berbeda-beda. Dimana masing-masing agama mempunyai akidah 

tersendiri yang dalam beberapa hal tidak dapat dirumuskan menjadi satu. Karena tidak 

akan ditemui titik penyelesaiannya apabila dibicarakan dari sudut teologinya. Oleh 

karena itu dalam membina kerukunan hidup beragama hal-hal yang berkaitan dengan 

itu hendaknya jangan disinggung. Yang menjadi poin penting adalah bagaimana 

melaksanakan yang menjadi kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan, maka kerukunan dapat dibangun. 

Kerukunan hidup antarumat beragama juga akan tetap terjaga apabila masing-

masing pemeluk agama tidak mengganggu pemeluk agama lainnya apabila dalam hal 

                                                           
29Alamsyah Ratuperwiranegara, Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1982), h. 15. 
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menyebarkan agamanya yang ia anut. Maka rukunlah kehidupan beragama walaupun 

terdapat beberapa agama di negeri ini. 

3. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah 

Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah apabila tidak terwujud 

akan sangat berbahaya. Hal ini berarti antara rakyat dan pemerintah tidak terdapat 

keselarasan tujuan, yang dimana dapat membahayakan kelangsungan kehidupan suatu 

negara. Oleh karena itu pemerintah harus mempunyai pandangan yang sama dengan 

rakyat, termasuk dalam hal membangun bangsa dan negara. Apabila sudah terdapat 

kesamaan pandangan, maka segala hal yang dirancang oleh pemerintah akan mendapat 

dukungan oleh rakyat. Selain itu, apabila pemerintah memperhatikan kepentingan 

masyarakat secara umum, maka kerukunan tidak sulit untuk diwujudkan dan bahkan 

kerukunan akan menjadi berkembang.30 

Tujuan dari kerukunan hidup beragama itu sendiri antara lain:31 

1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan dari masing-masing 

pemeluk agama. Dalam hal ini, masing-masing penganut agama akan semakin 

terdorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya 

serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Dengan begitu, tingkat keimanan 

masing-msing penganut agama semakin meningkat. 

                                                           
30Jirhanuddin, Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama, h. 199. 

31Jirhanuddin, Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama, h. 193-195. 
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2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya 

kerukunan hidup beragama, ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat 

perbedaan paham dapat dihindari. Dapat dibayangkan kalau pertikaian dan 

perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, maka 

ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tapi sebaliknya ketika antar 

pemeluk agama sudah dapat hidup rukun, maka akan dapat mewujudkan stabilitas 

nasional yang semakin mantap. 

3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan. Usaha pembangunan akan sukses 

apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyararakat. Sedangkan 

apabila umat beragama selalu bertikai, saling curiga-mencurigai tentu tidak dapat 

mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan dimaksud. 

Bahkan dapat berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan 

itu sendiri.32 

4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Memlihara dan mempererat 

persaudaraan sesama manusia atau dalam bahasa agama Ukhuwah Insaniah sangat 

diperlukan bagi bangsa yang kehidupan kebergamaannya plural. Dengan 

terlihatnya ukhuwah insaniah tersebut maka percekcokan dan perselisihan akan 

bisa teratasi. 

  

                                                           
32Jirhanuddin, Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama, h. 195 
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C. Ajaran Kerukunan dalam Agama-Agama 

Kerukunan yang sebenarnya yaitu kerukunan yang dilandasi atas penghargaan 

terhadap nilai-nilai rohani yang ada pada agama lain dan mengakui identitas agama-

agama lain.33 Adapun konsep atau ajaran tentang kerukunan dalam setiap agama di 

antaranya:  

a. Kerukunan dalam agama Islam 

Kerukunan hidup dalam agama Islam juga diajarkan, bahkan termasuk ajaran 

yang sangat prinsip dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari misi agama Islam, yang 

mana Islam itu sendiri bermakna damai, yakni damai dengan sesama manusia maupun 

makhluk lainnya. Dengan demikian ajaran toleransi sudah terkandung dalam penamaan 

Islam itu sendiri.34 

Terdapat nilai-nilai universal Islam yang menjadi landasan bagi keharusan 

berbuat baik kepada setiap umat manusia, yaitu:35 

1. Persamaan, keharmonisan, dan persaudaraan umat manusia 

2. Nilai pendidikan universal (untuk pria dan wanita, kaya dan miskin) dengan 

penekanan pada semangat dan pentingnya ilmu pengetahuan 

3. Pelaksanaan toleransi beragama 

                                                           
33Samiang Katu, Manajemen Kerukunan Umat Beragama (Cet. I; Watampone: Syahadah, 

2017), h. 25. 

34Jirhanuddin,  Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama, h. 200-201. 

35Syarifuddin Burhan, “Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat 

Beragama di Kelurahan Lewoleba Utara Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur”, Skripsi (Makassar: 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 29. 
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4. Pembebasan dari segala perbudakan 

5. Integrasi manusia dalam satu perasaan kesatuan tanpa memandang perbedaan 

ras dan warna kulit 

Agama Islam mengajarkan agar tidak memaksakan keyakinan atau agamanya 

kepada umat lain, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 256 

ِ ُۚ فََمنْ  ْشدُ ِمَن اْلغَي  ْيِنُۗ قَْد ت بَي َن الرُّ ِ فَقَ  ََلٰٓ اِْكَراهَ فِى الد ِ تَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ ِد اسْ ي ْكفُْر بِالط اُغْوِت َويُْؤِمْنْۢ بِاّٰلله

ُ َسِمْيٌع َعِلْيٌم   ٢٥٦اْلُوثْٰقى ََل اْنِفَصاَم لََها َُۗوّٰللاه

Terjemahnya: 

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.36 

 

Agama Islam tidak pernah memaksakan apa yang diyakininya kepada orang 

lain. Maksud dari kata Thagut dalam ayat di atas yaitu syaitan dan apa saja yang 

disembah selain daripada Allah swt, dengan begitu semakin jelas adanya ajaran 

kerukunan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah. 

b. Kerukunan dalam agama Kristen Katholik 

Ajaran agama Katholik juga terdapat konsep kerukunan, sebagaimana 

tercantum pada Mukadimah Deklarasi yaitu: “Dalam zaman kita ini dimana bangsa 

manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi kokoh, gereja 

lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama 

Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia 

                                                           
36Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 
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dan juga di antara para bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan 

secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup 

berkawan.”37 

Isi deklarasi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 

hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya meskipun berbeda agama. Dengan 

demikian sikap saling menghargai sangat dianjurkan agar kehidupan menjadi rukun. 

c. Kerukunan dalam agama Protestan 

Sebagaimana halnya agama Islam dan Kristen Katolik, dalam agama Protestan 

juga menganjurkan umatnya agar senantiasa hidup dalam kerukunan dan harmonis. 

Dalam agama Protestan aspek kerukunan hidup beragama dapat tercipta melalui 

Hukum Kasih yang merupakan norma dan pedoman hidup terdapat dalam Al-Kitab. 

Hukum tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dimana dalam 

agama Protestan, Kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan 

orang Kristen. 

d. Kerukunan dalam agama Hindu 

Agama Hindu terdapat pula ajaran tentang kerukunan. Pandangan dalam agama 

Hindu tentang kerukunan hidup antar umat beragama dapat diketahui dari tujuan agama 

Hindu yakni Mokshartam Jagathita Ya Ca iti Dharma. Dharma artinya kesejahteraan 

hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Dalam pandangan agama Hindu untuk 

mencapai kerukunan hidup, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama 

                                                           
37Jirhanuddin, Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama, h. 205. 
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hindu disebut Catur Purusa Artha, yang mencakup Dharma, Artha, Kama, dan 

Moksha. 

Dharma artinya susila atau berbudi luhur. Dengan Dharma seseorang dapat 

mencapai kesempurnaan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

Artha artinya kekayaan dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan hidup. Mencari 

harta didasarkan pada Dharma. Kama artinya kenikmatan dan kepuasan. Kama pun 

harus diperoleh berdasarkan Dharma. Sedangkan Moksha artinya kebahagiaan abadi, 

yakni terlepasnya atman dari lingkaran samsara. Moksha merupakan tujuan akhir yang 

ingin dicapai oleh agama Hindu. 

Keempat dasar inilah yang dapat memberikan  sikap menghormati dan 

menghargai keberadaan umat agama lain tanpa saling mencurigai maupun saling 

menyalahkan.38 Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat akan harmonis 

jika adanya saling pengertian dan ketulusan dalam berkomunikasi antara pikiran, 

perkataan dan perbuatan. Dalam kitab suci Veda banyak ditemukan sabda Tuhan yang 

mengamanatkan untuk menumbuhkembangkan kerukunan dan kedamaian terhadap 

sesama manusia tanpa membeda-bedakan. 

Dasar-dasar pandangan Hindu yang melandasai toleransi yaitu ajaran “Twat 

Twam Asi” (Aku adalah Engkau). Twat Twam Asi merupakan ajaran sosial tanpa batas, 

saya adalah kamu dan sebaliknya kamu adalah saya, segala makhluk adalah sama, 

                                                           
38Jirhanuddin, Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama, h. 207. 
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sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri.39 Twat Twam Asi ini 

merupakan kata kunci untuk membina agar terjadi hubungan yang baik di antara 

sesama makhluk hidup. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ajaran Twat Twam Asi 

merupakan ajaran yang memerintahkan kita sebagai makhluk sosial untuk 

memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri tanpa melihat latar 

belakang agamanya.

                                                           
39G Puja, Sarasamuccaya (Jakarta: Mayasari, 1980), h. 317. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan atau field research 

dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.40 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penulis sebagai peneliti akan terjun 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dengan cara observasi dan 

wawancara. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Binanga Sombaiya Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dengan mengetahui bahwa di desa Binanga Sombaiya memiliki 

masyarakat plural yang terdiri dari tiga agama, yaitu Islam, Kristen dan Hindu yang 

bisa hidup rukun.

                                                           
40Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 129. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Teologis 

Metode pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang normative-subyektif 

terhadap agama.41 Pendekatan ini digunakan untuk mengamati kehidupan keagamaan 

masyarakat berdasarkan ajaran kitab suci tiap-tiap agama di Desa Binanga Sombaiya. 

2. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan fenomenologis berasal dari kata Yunani phainomena (yang berakar 

dari kata phanein yang berarti Nampak). Pendekatan ini sering digunakan untuk 

merujuk ke semua obyek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatik harus 

disebut obyektif (dalam arti belum menjadi bagian dari subyektivitas konseptual 

manusia). Fenomena adalah gejala dalam situasi alamiah yang kompleks yang hanya 

mungkin menjadi bagian dari alam kesadaran manusia.42 

Polkinghome (1989) dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan fenomenologi 

sebagai sebuah studi untuk memberikan gambaran tentang arti dari pengalaman 

beberapa individu mengenai suatu konsep tertentu.43 Dalam penelitian kali ini, 

pendekatan fenomenologis digunakan untuk melihat fenomena kehidupan masyarakat 

di Desa Binanga Sombaiya. 

 

                                                           
41Indo Santalia, Ilmu Perbandingan Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 

33. 

42Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Varian 

Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19. 

43Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif(Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), h. 58. 
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C. Sumber data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.44 Dalam hal ini yang menjadi 

sumber data primer adalah tokoh agama dan masyarakat Desa Binanga Sombaiya 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari lembaga atau 

institusi, seperti buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, ataupun artikel-

artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.45 Observasi 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis 

                                                           
44Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 128. 

45Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 70. 
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mengobservasi masyarakat Binanga Sombaiya dan mencari informasi secara langsung 

mengenai peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang 

dapat memberikan keterangan.46 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara 

langsung dengan informan yang dipilih yaitu orang-orang yang dianggap mengerti atau 

memahami maksud penulis sebagai peneliti.Informan dalam penelitian ini dipilih 

dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel penelitian 

dengan pertimbangan tertentu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan objek penelitian berupa gambar-gambar, dokumen berupa arsif-arsif, 

dokumen milik lembaga  dan catatan harian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan alat 

penelitian berupa alat tulis, kamera dan perekam suara yang digunakan untuk 

membantu proses penelitian. 

                                                           
46Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV; Jakarta: 

PT.Bumi Aksara, 2001), h. 73. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode kualitatif – deskriptif adalah menggambarkan dan memaparkan data 

hasil penelitian, baik yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis kualitatif, umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti 

frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses soaial yang berlangsung 

dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, maka 

analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan 

sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut.47 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya.Dalampenelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 

pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Selanjutnya penulis akan mengatus, 

mengurutkan, serta mengelompokkannya lalu kemudian dianalisa. Dengan demikian 

analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. 

Menurut Hamidi, pada saat menganalisis data penelitian sebaiknya peneliti juga 

harus kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 

mengolahnya kembali.48 Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut:  

                                                           
47Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h. 144. 

48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alpabeta, 2009), h. 83. 



33 
 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.Tahapan-

tahapan dalam reduksi data meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema 

dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.49 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk 

memberikan peluang adanya penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data penulis 

diharapkan mampu memaparkan data yang jelas sehingga lebih mudah dipahami oleh 

pembaca. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah mereduksi 

dan menyajikan data.Kesimpulan yang dimaksud berupa ringkasan dan ikhtisar dari 

keseluruhan penelitian dengan menjelaskan hasil penelitian yang dikaji.

                                                           
49Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 118-119. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Binanga Sombaiya 

Peta Kecamatan Bontosikuyu 

 

Desa Binanga Sombaiya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Binanga Sombaiya berasal dari dua suku 

kata yakni Binanga dan Somba, Binanga berarti sungai (kali) dan Somba berarti wujud 

persembahan pada gaukan atau perangkat kerajaan yang terdampar.50

                                                           
50Profil Desa Binanga Sombaiya Tahun 2021 
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Masyarakat percaya bahwa pada masa lalu bahwa terdapat sebuah pusaka 

kerajaan yang berbentuk kalung emas dengan ukuran panjang dari leher sampai kaki 

pernah terdampar di sebuah sungai.  Hal inilah yang melatarbelakangi atau sebab 

sehingga dinamakan desa Binanga Sombaiya. 

Luas wilayah daratan desa Binanga Sombaiya secara keseluruhan mencapai 

29,82 km. Desa ini terdiri atas dataran tinggi yang berupa hutan dan daerah dataran 

rendah yang berbatasan dengan laut. Secara geogrfis, Binanga Sombaiya berada pada 

ketinggian ± 0 s.d 400 m dari permukaan laut, sehingga dapat dikategorikan pada 

topografi dataran rendah sampai dataran tinggi.51 Binanga Sombaiya terbagi atas 4 

(empat) dusun yakni Dusun Ujung Loe, Dusun Bahorea, Dusun Binanga Benteng dan 

Dusun Bajo. Desa Binanga Sombaiya berbatasan dengan Desa Layolo di bagian Utara, 

bagian Selatan berbatasan dengan Desa Lantibongan, sementara pada bagian Timur 

dan bagian Barat berbatasan dengan Laut Flores. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Binanga Sombaiya 

Jenis Kelamin Jumlah Total 

Laki-laki 687 jiwa 
1.397 jiwa 

Perempuan 710 jiwa 

Kepala Keluarga 454 jiwa 454 KK 

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa 

Binanga Sombaiya sebanyak 1.397 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 

687 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 710 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 454 KK. 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Penganut Agama Laki-laki Perempuan Jumlah 

Islam 616 orang 607 orang 1.223 orang 

Kristen 39 orang 52 orang 91 orang 

Hindu 32 orang 51 orang 83 orang 

Total 1.397 orang 

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021 

Tabel 3 

Para Pejabat Kepala Desa Tahun 2002-2021 

No. Nama Masa Jabatan 

1 Nurdin 2002 

2 Amiruddin 2002-2007 

3 Rostini 2007 

4 Amiruddin 2007-2013 

5 Syafruddin 2013-2019 

6 Suparman 2019 

7 Muh. Arding, S. Pd  2019-2025 

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021 
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2. Topografi, Iklim dan Tanah 

Desa Binanga Sombaiya mempunyai bentuk wilayah yang bervariasi mulai dari 

berbentuk datar, landai sampai berbukit. Daerah datar pada umumnya terletak pada 

daerah yang ada di sebelah Barat, sedangkan landai sampai berbukit pada umumnya 

terletak pada daerah pertengahan sampai ke Timur. 

Curah hujan antara 500 sampai dengan 1000 mm per tahun, dengan curah hujan 

yang terbanyak selama 17 hari, ketinggian dari permukaan laut dari 0-400 m, suhu rata-

rata 29°- 32° C. Desa Binanga Sombaiya mempunyai dua musim tanam yaitu musim 

tanam Barat (penghujan) yang rata-rata jatuh pada bulan Oktober sampai bulan Maret, 

dan musim Timur yang biasanya jatuh pada bulan April sampai dengan bulan 

September.52 

3. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana di desa Binanga Sombaiya masih terbatas. Sarana 

dan prasarana yang ada di Binanga Sombaiya terdiri atas: 

a. Prasarana dan Sarana Kesehatan 

Prasarana kesehatan yang terdapat di Binanga Sombaiya terdiri atas puskesmas 

pembantu satu unit, poskedes satu unit dan empat unit posyandu yang terbagi pada tiap-

tiap dusun di Binanga Sombaiya. Sarana personil kesehatannya sebanyak 4 (empat) 

orang sebagai bidan dan dua orang sebagai dukun kampong terlatih. 
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b. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Binanga Sombaiya sebagai berikut: 

Tabel 4 

Sarana Pendidikan Desa Binanga Sombaiya 

Sarana 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah 
Tenaga Pendidik 

TK 3 10 

SD 3 33 

TPA 4 30 

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021 dan Observasi Langsung 

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang terdapat di 

Binanga Sombaiya yakni, 3 buah TK (Taman Kanak-kanak) yakni TK yang terdapat 

di.  3 buah SD (Sekolah Dasar) yaitu . MIN 2 Kepulauan Selayar yang letaknya di 

dusun Bahorea, UPT SDN 14 Kepulauan Selayar yang letaknya di dusun Binanga 

Benteng, dan UPT SDN 114 Kepulauan Selayar yang letaknya di. Selain itu, juga 

terdapat 4 buah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) yang terbagi pada setiap dusun di 

Binanga Sombaiya. 

c. Sarana Peribadatan 

Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Binanga Sombaiya sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Jumlah Sarana Peribadatan 

Agama Tempat Peribadatan Jumlah 

Islam Masjid 5 

Kristen Gereja 2 

Hindu Pura (rumah panggung) 1 

Sumber  Data: Profil Desa Tahun 2021 dan Observasi Langsung 

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa sarana peribadatan yang ada 

di Binanga Sombaiya merupakan salah satu penunjang terjadinya kerukunan umat 

beragama. Sebagai bukti masyarakat Binanga Sombaiya sadar akan kerukunan umat 

beragama dapat diamati bahwa rumah ibadah bebas berdiri dan masyarakat bebas 

melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepecayaan masing-masing. 

Lima tempat peribadatan untuk umat Islam diantaranya satu buah masjid yang 

terletak di dusun Binanga Benteng yakni Masjid Bahrun Nur yang merupakan masjid 

tertua yang dirintis oleh Syekh Abdul Gani pada tahun 1973. Tempat peribadatan umat 

Kristiani diantaranya satu buah gereja yang terletak di dusun Binanga Benteng yang 

didirikan pada tahun 1986 yang letaknya tidak jauh dari kantor desa, dan satu buah 

gereja di dusun Bahorea yang letaknya lumayan jauh dari Gereja di Binanga Benteng. 

Gereja yang ada di Binanga Sombaiya sekilas terlihat seperti bangunan rumah yang 
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sederhana, namun kenyataannya berupa tempat peribadatan yang memiliki makna 

tersendiri bagi umat Kristiani. 

Tempat peribadatan umat Hindu, tidak ditemukan bangunan berupa Pura, yang 

pada umumnya dijadikan sebagai tempat ibadah umat Hindu. Melainkan terdapat 

tempat ibadah berupa bangunan rumah panggung yang dijadikan sebagai tempat 

mereka berdoa yang bersampingan dengan bangunan persegi yang dianggap sebagai 

Pura oleh umat Hindu di desa Binanga Sombaiya. Bangunan ini dibangun pada tahun 

1988 yang letaknya tidak jauh dari gereja yang ada di Binanga Sombaiya. 

4. Kondisi Ekonomi 

Sumber penghasilan (mata pencaharian) penduduk Binanga Sombaiya sangat 

beragam.  

Tabel 6 

Sumber Mata Pencaharian  

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 203 orang 

2 Buruh Tani 5 orang 

3 Buruh Migran Perempuan 2 orang 

4 Buruh Migran Laki-laki 14 orang 

5 Nelayan 150 orang 

6 TNI 1 orang 

7 Polri 2 orang 
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8 Pensiunan 4 orang 

9 Bidan Swasta 4 orang 

10 Dukun Kampung 2 orang 

11 Pedagang 42 orang 

Sumber  Data: Profil Desa Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa sumber mata pencaharian yang 

paling banyak di Desa Binanga Sombaiya adalah mereka yang bekerja di bidang 

pertanian dan bekerja sebagai nelayan. Mereka yang mengandalkan sektor perikanan 

tangkap sebagai mata pencaharian utama adalah penduduk desa yang bermukim di 

sepanjang pesisir. 

 

B. Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa 

Binanga Sombaiya 

Setiap agama mempunyai ajaran tentang kerukunan. Dalam agama Islam ajaran 

toleransi merupakan kewajiban dalam hubungan antar berbagai pemeluk umat 

beragama yang ditandai dengan sikap saling menerima dan saling menghargai dalam 

kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kamaruddin bahwa kerukunan 

itu suatu poin utama di dalam kehidupan umat beragama. Di mana kerukunan itu 
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sendiri diartikan sebagai keadaan hubungan umat beragama yang berlandasan saling 

menghargai atas perbedaan yang ada.53 

Agama Islam mengajarkan agar saling menerima, tidak memaksakan pemeluk 

agama lain atas keyakinannya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan 

Faisal Atok: 

Ditte ri agama Islam, riek ayat ri Al-Qur’an tentang bebaski ammile na 

appajappa kayakinangnna umat masing-masing. Ayatna njo “lakum diinukum 

waliyadin” artina I kau agamamu, nakke agamaku todo.54 

Artinya: 

Kita di agama Islam, terdapat ayat dalam Al-Qur’an tentang bebas memilih dan 

menjalankan keyakinan umat masing-masing. Ayat tersebut berbunyi “Lakum 

Diinukum Waliyadiin” yang artinya Untukmu Agamamu dan Untukku 

Agamaku 

Ayat yang dimaksud informan terdapat dalam QS al-Kafirun/109: 6 

 ٦لَُكْم ِدْينُُكْم َوِلَي ِدْيِن ࣖ 

Terjemahnya: 

Untukmu Agama mu dan Untukku Agama ku 

Ayat tersebut mengandung arti tentang kebebasan dalam memilih dan menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan 

merupakan poin penting yang dibutuhkan untuk menghargai perbedaan yang ada. 

                                                           
53Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021. 

54Faisal Atok, (44 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 22 

Mei 2021. 
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Dengan menanamkan sikap rukun dalam diri,  maka segala perbedaan yang berpotensi 

terjadinya konflik dapat dihindari. Kerukunan diartikan sebagai sikap saling 

menghormati, memberi kebebasan setiap pemeluk agama untuk melaksanakan 

ajarannya sesuai yang dianutnya, seperti tidak mengganggu pemeluk agama lain pada 

saat melakukan kegiatan peribadatan. 

Konsep kerukunan sebagai sebuah ajaran yang mengajarkan keberagaman 

dalam berkeyakinan, menghormati orang yang berbeda agama dan  sudah semestinya 

menjadi pemahaman orang-orang beragama.55 Seiring dengan dinamika kehidupan 

yang terus berkembang, dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus 

sekarang lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusian dengan pengembangan 

wawasan multikultural serta dengan pendekatan terhadap masyarakat, komunikatif dan 

terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, 

adat maupun budaya.56 Hal ini senada dengan yang diugkapkan oleh Abdul Gani: 

Kerukunan njo artina damai ki ri lohena agama inni. Geleki saling curiga na 

kulle ki ri sesuaikan kalenta ri para tauyya beda agama. Nampa pakonjo maki’ 

kulle maki dere battu ri sagala masalah.57 

Artinya: 

Kerukunan itu artinya kita damai dalam keberagama agama ini. Tidak saling 

curiga dan dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat yang berbeda agama. 

Dengan begitu, kita dapat terhindar dari segala konflik. 

                                                           
55Darwis Muhdina, Kerukunan Umat Agama dalam Kearifan Lokal Kota Makassar, h. 123. 

56Said Aqil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antaragama (Cet.2; Jakarta: Ciputat Press, 

2003. h. 17. 

57Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 
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Hal ini juga ditegaskan oleh pendeta Andarias bahwa: 

Kerukunan inni parallu i rijaga. Saba’ nampa gelei ri jaga, masalah inni battu 

battu ji riek mae, na tauyya rinni pasti merasa gele i aman. Ditte inni kan 

Indonesia ki, pirinsipta Bhinneka Tunggal Ika. Jari manna beda agama ki’ 

parallu ki saling si tulung.58 

Artinya: 

Kerukunan ini perlu dijaga. Sebab, jika tidak dijaga, masalah akan terjadi 

dimana-mana. Dan masyarakat di sini pasti merasa tidak aman. Kita adalah 

Indonesia, negara yang berpegang kepada prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”. 

Jadi, meskipun kita berbeda-beda tetapi kita harus tetap saling tolong 

menolong.  

Pendeta Iin juga mengatakan bahwa: 

Kerukunan inni sanna’ paralluna  untu’ la paka harmonis ki, manna beda ki 

harus jaki naung assitulung. Artina kerukunan njo ri tarimai pa riekna agama 

maraeng.59 

Artinya: 

Kerukunan antarumat beragama itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan 

yang harmonis, meskipun kita berbeda, tetap kita harus saling tolong-

menolong. Kerukunan itu artinya menerima adanya pemeluk agama lain. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

kerukunan umat beragama sangat penting untuk dijaga, dengan berpegang teguh 

kepada prinsip Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. 

Dimana keberagaman suku bangsa menjadi alasan untuk menciptakan kerukunan hidup 

                                                           
58Andarias Naseng, (53 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 11 Juni 2021. 

59Iin Jurvanti Saselah, (32 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 22 Mei 2021. 
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umat beragama. Perbedaan bukanlah hal yang mendasar untuk terjadinya persilihan 

tetapi perbedaanlah yang membuat masyarakat sadar akan kerukunan umat beragama. 

Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama tidak lepas dari keyakinan dan 

pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati agama lain. Masyarakat 

beragama harus saling bicara satu dengan yang lain dengan jalan yang akan bisa 

membawa mereka tidak hanya pada pemahaman dan aspek yang lebih besar, tetapi juga 

pada kerja sama. Sebaiknya, ada suatu dialog antaragama, yang akan memfasilitasi 

tidak hanya toleransi antaragama tetapi juga aksi antaragama, yang mana tidak hanya 

kemampuan untuk hidup bersama, tetapi juga untuk bekerja sama dalam merubah 

dunia ini.60 

Masyarakat Binanga Sombaiya adalah masyarakat yang terdiri dari multi 

agama. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadikan masyarakatnya terpecah dan 

saling berselisih. Melainkan perbedaan agama dijadikan pendorong dalam berinteraksi 

secara baik dan benar. Masyarakat Binanga Sombaiya sangat menjujung tinggi nilai-

nilai toleransi. Hal ini dapat dilihat pada saat pemeluk agama lain ikut hadir dan 

meramaikan ketika pemeluk agama yang satu mengadakan kegiatan. Hal ini juga 

didukung oleh Alis Ariyani: 

Misalna i kambe battu ri Kristen acara kang ato ibadah kang, nampa riek 

agama tu maraeng a’rak hadir ta pakbiang jua i antama’ na janjang kang. 

Bahkan nampa acara natal i rinni, tokoh agamana rinni gassing juai ta undang 

                                                           
60Relief. Journal of Religius Issuues (Yogyakarta: Penerbit Center for Religious and Cross- 

Cultural Studies, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Vol. 1, No.2, 2003). h. 129. 
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agama tu maraeng, na tappasadia’ang todo’mu kanre khusus untu’ agama tu 

maraeng.61 

Artinya: 

Semisal kami dari umat Kristiani mengadakan acara atau melakukan ibadah, 

ketika ada pemeluk agama lain ingin hadir, kami tetap biarkan mereka masuk 

melihat kami. Bahkan ketika acara natal di sini, tokoh agama di sini selalu 

mengundang agama lain dengan menyediakan makanan khusus bagi umat 

Islam dan Hindu. 

Kerukunan di Binanga Sombaiya juga dapat dilihat pada saat masyarakat 

melakukan upacara tolak bala yang dilakukan pada musim-musim tertentu. Seperti 

yang diungkapkan oleh Abdul Gani: 

Nampa na ngadakangi acara tolak bala rinni, ngaseia agama ri kampong inni 

terlibat, bajik njo Hindu, Islam, na Kristen. Mainginjo appara doa’i makang 

sesuai keyakinanba supaya kampong inni ripaka derei battu ri kajadiang nu 

gelenjo ri kakraki.62 

Artinya: 

Pada saat mengadakan upacara tolak bala disini, semua penganut agama di 

kampung ini terlibat, baik Hindu, Islam, dan Kristen. Kemudian kami berdoa 

sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kampung ini dijauhkan dari 

kejadian-kejadian yang tak diinginkan.  

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Binanga Sombaiya sangat menghargai perbedaan. Kerukunan di Binanga 

Sombaiya dapat dilihat ketika pemeluk agama yang satu melakukan peribadatan atau 

                                                           
61Alis Ariyani, (43 Tahun, Ibu rumah tangga), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 13 

Juni 2021. Atau  

62Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 
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mengadakan suatu acara, mereka tetap terbuka dengan pemeluk agama lain. Mereka 

tidak lupa mengundang pemeluk agama lain untuk meramaikan dan menghadiri 

kegiatan yang mereka adakan tanpa melihat agama mayoritas maupun minoritas. 

Tokoh agama mempunyai kedudukan penting karena dianggap sebagai orang 

yang serba tahu dalam masalah agama. Tokoh agama dibutuhkan sebagai media dalam 

menguatkan keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Tokoh agamanya setiap 

agama pada khususnya memiliki tanggung jawab besar dalam masyarakat. Adapun 

peran tokoh agama dalam masyarakat antara lain: 

1. Tokoh agama sebagai pemimpin 

Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Tokoh agama 

berperan sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah, baik 

masalah agama, masalah kemasyarakatan maupun masalah kenegaraan dalam rangka 

mensukseskan program pemerintah dan pembinaan harmonisasi kehidupan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan pendeta Iin: 

Nampa ri masyarakat, kambe rinni ta pimpingi, Njo ta sare todok i 

pamahamang tentang parallu na inni toleransi tanpa ta bedangangi tena 

ummat nu lohe na nu sokdi’.63 

Artinya: 

Dalam masyarakat, kami di sini berperan sebagai pemimpin, juga memberikan 

pemahaman tentang pentingnya sikap toleransi demi terwujudnya kerukunan 

umat beragama di Desa Binanga Sombaiya. 

                                                           
63Iin Jurvanti Saselah, (32 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 13 Juni 2021. 
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Hal ini juga dijelaskan oleh Abdul Gani : 

nampa na ngadakangi kegiatan, rinjo makang berperan ta pimpingi kegiatang 

njo sampena a’maing.64 

Artinya: 

Pada saat melakukan kegiatan keagamaan,  disitulah kami berperan sebagai 

pemimpin yang memimpin jalannya kegiatan sampai selesai. 

Sedangkan Kamaruddin menyatakan bahwa:  

A’jari imam njo tugasku, tapi nampa riek halangan na gele kulle a, riek todok 

tu la sambe a. sabagai tokoh agama gassing ta sare nasehat na ta keok todok i 

assambajang. 65 

Artinya: 

Menjadi imam adalah tugas saya, tetapi jika berhalangan tetap ada yang 

menggantikan. Sebagai tokoh agama kami selalu memberikan nasehat dan 

mengajak untuk menjalankan kewajiban shalat.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peran tokoh agama dalam masyarakat 

yaitu mengurusi kegiatan keagamaan seperti memimpin upacara keagamaan, 

memberikan pemahaman tentang pentingnya kerukunan di tengah-tengah masyarakat 

yang plural tanpa melihat golongan yang minoritas dan mayoritas. Dalam hal ini, tokoh 

agama sebagai pemimpin yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat sehingga 

tergerak untuk mengikuti arahannya sebagai pemimpin. 

                                                           
64Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 

65Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021. 
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2. Tokoh agama sebagai perantara untuk memperdalam kepercayaan yang 

diyakininya kepada masing-masing umatnya. 

Peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat berbeda agama diawali 

dengan bagaimana cara mereka mengkondisikan umat agamanya agar aktif di dalam 

kegiatan keagamannya masing-masing, karena setiap pertemuan di masing-masing 

agama, tokoh agama memiliki kesempatan bertemu dengan seluruh umat agamanya, 

kesempatan tersebut mereka manfaatkan untuk memberikan pemahaman, berdiskusi 

dan bermusyawarah membahas semua masalah kemasyarakatan dan keagamaan 

bagaimana mereka harus memposisikan diri terhadap kedua aspek tersebut. 

Keterlibatan tokoh agama sangat penting dalam aspek pembangunan rohaniah 

seseorang. Peran tokoh agama memberikan pembinaan kepada masyarakat seperti 

menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang agama. Memberikan arahan dan 

bimbingan akan pentingnya hidup rukun antar umat beragama. Hal ini senada dengan 

yang diungkapkan oleh Faisal Atok bahwa: 

Kambe ta sarei ajaran etika na pemahaman tentang agama. Gele sa’ga njo, ta 

sare todo’i pemahaman tentang paralluna toleransi inni, paralluna na jaga 

silaturahim surang tu agama maraeng. Njo ngasek biasa na ku sarei njo ampai 

maingmu sambajang juma’.66 

Artinya: 

Kami memberikan ajaran etika dan pemahaman tentang kagamaan. Selain itu 

kami juga memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi ini, perlunya 

                                                           
66Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021 



50 
 

 
 

menjaga silaturahim dengan pemeluk agama lain. Dan itu semua biasa saya 

sampaikan pada saat khutbah jum’at.  

Hal ini didukung oleh Pendeta Iin yang menyatakan bahwa:  

Pada saat sekolah minggu yang dilakukan di gereja, selain mengajarkan anak-

anaka tentang puji-pujian Tuhan, kami juga selalu memberikan mereka materi-

materi menenai kerukunan dan memberikan arahan agar selalu menjaga 

hubungan baik dengan penganut agama lain. Karena Tuhan selalu mengajarkan 

tentang cinta kasih kepada hambanya.67 

Sedangkan informan Abdul Gani menyatakan bahwa: 

Ampa maimmu ibadah, rinjo todok mi kesempatangku sarei pemahaman sikap 

yang parallu ri teteng na tentang tekamua ki jaga toleransi ri kampong inni.68 

Artinya: 

Setelah selesai beribadah, disitu juga saya berkesempatan untuk memberikan 

pemahaman tentang sikap yang perlu ditanamkan dan bagaimana kita menjaga 

toleransi di kampung ini. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh 

agama sangat berperan dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya menanamkan sikap toleransi dalam hidup yang multi agama. Pentingnya 

hidup saling berdampingan karena kerukunan menentukan sukses tidaknya norma 

sosial yang ada di masyarakat setempat. Pembinaan kerukunan umat beragama yang 

bersifat intern yang dilakukan para tokoh agama disini yaitu hanya pembinaan untuk 

menguatkan keimanan yang ditujukan kepada umatnya masing-masing tidak terhadap 

                                                           
67Iin Jurvanti Saselah, (32 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 13 Juni 2021. 

68Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 
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umat lain. Materi pembinaan tersebut antara lain tata cara hidup bertetangga yang 

bertujuan agar terjadi hidup yang harmonis dan damai antarumat beragama. 

3. Tokoh agama sebagai motivator dan mediator 

Tokoh agama sebagai motivator memberikan dorongan-dorongan sosial dan 

spiritual, sekaligus menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Pendeta Andarias:  

Puji Tuhan. Salama rinni a tidekpi rikua masalah-masalah agama na paka 

a’lagai paranna agama. Mingka masalah injo biasa battu ri anak muda ka gelei 

singkamoi pergaulanna ngasek. mingka masalah njo geleji sallo, saba’ nampa 

langngere mu riek masalah, masing-masing tokoh agama rinni langsungi na 

paka mono’ supaya masyarakat njo gele i malla’-malla.’69 

Artinya: 

Puji Tuhan. Selama di sini belum pernah terjadi konflik agama yang membuat 

setiap pemeluk agama saling berselihan. Melainkan perselisihan itu biasanya 

datang dari anak-anak muda yang disebabkan perbedaan pergaulan. Namun 

perselisihan itu tidak berkepanjangan. karena ketika mengetahui adanya suatu 

perselisihan, tokoh agama langsung menyelesaikan masalah tersebut agar tidak 

membuat masyarakat merasa tidak aman.  

Tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemimpin tetapi juga sebagai 

penengah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, dan menjadi media komunikasi 

di dalam masyarakat. Pembinaan kerukunan umat beragama yang dilakukan para tokoh 

agama yaitu bersama-sama menjalin kerukunan antar umat beragama dengan 

mengadakan dialog kaegamaan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa 

dalam merencanakan program kebijakan kepada masyarakat. Seperti yang 

diungkapkan Kamaruddin yang mengatakan bahwa:  

                                                           
69Andarias Naseng, (53 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 11 Juni 2021. 
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Nampa masalah program kebijakan, minammu ri adakan kegiatan kemah 

kerukunan ri desa nni, ri dusun bahore i a’tampa’.70 

Artinya: 

Program Kebijakan sudah pernah dilaksanakan yaitu kegiatan kemah 

kerukunan umat beragama. Tepatnya di dusun Bahorea. 

Pernyataan dari beberapa informan di atas  juga didukung oleh ungkapan salah 

satu warga Binanga Sombaiya Alis Ariyani yang menyatakan bahwa: 

Tokoh agama di sini bisa dibilang sangat aktif, hal ini bisa dilihat pada saat 

mereka mengadakan kegiatan sosial seperti kerjasama dalam bergotong royong 

yang diadakan setiap jumat, mereka turun tangan dalam mengontrol masyarakat 

dan ikut bergotong royong.71 

Sedangkan Saliati menyatakan bahwa: 

Para tokoh agama sangat aktif dalam memberikan pembinaan kepada umat 

beragama seperti memberikan penguatan iman kepada masing-masing agama 

dan selalu menekankan pada pentingnya hidup rukun dan saling membantu. 

Pembinaan tersebut diberikan pada saat upacara keagamaan masing-masing 

agama. Tidak hanya itu, para tokoh agama juga selalu mengunjungi rumah-

rumah yang di dalamnya terdapat beberapa keyakinan, dalam hal ini tokoh 

agama mengajak mereka untuk bercerita terkait pengalaman keagamaan dan 

bertukar pikiran mengenai kerunan umat beragama.72 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, para tokoh agama di Desa 

Binanga Sombaiya, baik tokoh agama Islam, Kristen, dan Hindu masing-masing selalu 

berusaha menjalankan perannya sebagai tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat 

beragama. Tokoh agama selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada para 

pengikutnya agar selalu mengedepankan dan menerapkan nilai-nilai kerukunan di 

sekitarnya. Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan, para tokoh agama selalu 

                                                           
70Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021.  

71Alis Ariyani, (43 Tahun, Ibu rumah tangga), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 13 

Juni 2021. 
72Saliati, (32 tahun, Guru s ekolah minggu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 13 Juni 

2021. 
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menyampaikan penerangan agama dan mendidik umanya sesuai dengan tuntutan kitab 

sucinya masing-masing. Tokoh agama juga bekerja sama dengan pemerintah setempat 

dalam mensukseskan program-program yang direncanakan demi terjaganya kerukunan 

umat beragama khususnya di Desa Binanga Sombaiya, salah satunya yaitu membuka 

ruang dialog untuk membangun rasa persahabatan dan silaturahim antara pemeluk 

agama yang berbeda. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Kerukunan Umat 

Beragama di Desa Binanga Sombaiya 

1. Faktor Pendukung 

Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Desa Binanga Sombaiya pada 

dasarnya didukung oleh beberapa aspek antara lain: 

a. Ajaran kerukunan yang ada pada setiap agama 

Setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik. Begitu pun 

ajaran kerukunan. Dalam agama Islam mengajarkan agar tidak memaksakan keyakinan 

atau agamanya kepada pemeluk agama lain. Tidak hanya agama Islam, agama Kristen 

dan agama Hindu juga terdapat konsep kerukunan yang mengajarkan umatnya agar 

tidak membeda-bedakan antar pemeluk yang berbeda agama. Memberikan sikap 

menghormati dan menghargai keberadaan umat agama lain tanpa saling mencurigai 

maupun saling menyalahkan. Hal ini dijelaskan oleh Abdul Gani yang menyatakan 

bahwa: 

Singkamoji agama nu maraeng njo, ri agama ba todo na ajarkan paralluna 

assisopangi ri tu agama maraeng. Artina ditte memang beda, tapi gele todokki 
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rikua assimusu. Singkamji njo, masing-masing riek pandanganta tapi gele 

berarti geleki kulle damai manna bedaki..73 

Artinya: 

Seperti agama-agama yang lainnya, agama kami juga mengajarkan akan 

pentingnya saling hormat menghormati kepada agama lain. Artinya kita 

memang berbeda, tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Sama halnya 

masing-masing kita memiliki pendapat tentang suatu hal, tapi bukan berarti kita 

tidak bisa hidup damai atas perbedaan ini 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Faisal Atok bahwa: 

Ri Islam ditte la larangki a’simusu na masing-masing agama riekji ajaranna 

tentang keharusan assibajiki paranna tau..74 

Artinya: 

Dalam agama Islam kita dilarang saling bermusuhan, masing-masing agama 

memiliki ajaran tentang keharusan berbuat baik kepada sesama manusia. 

Sedangkan Pendeta Iin juga menyatakan bahwa: 

Semua agama mengajarkan umatnya untuk memelihara perdamaian antara 

sesama penganut dan penganut yang lain.75 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerukunan di Desa 

Binanga Sombaiya didukung dari ajaran kerukunan yang ada pada tiap-tiap agama. 

Ajaran kerukunan yang ada membuat masing-masing pemeluk agama sadar akan 

pentingnya hidup damai dan tentram meskipun berbeda agama. 

                                                           
73Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 

74Faisal Atok, (44 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 22 

Mei 2021. 

75Iin Jurvanti Saselah, (32 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 22 Mei 2021. 
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b. Tingginya rasa kebersamaan dan menghargai satu sama lain 

Masyarakat selalu menjaga rasa kebersamaan dalam kerukunan tanpa 

memandang latar belakang keagamaan dan tanpa melihat golongan yang mayoritas dan 

minoritas. Meskipun berbeda-beda mereka sangat menghargai perbedaan tersebut. 

Masyarakat Binanga Sombaiya dalam menjalankan kewajiban, meskipun berbeda 

mereka tetap saling mengingatkan untuk selalu taat melaksanakan ibadah di dalam 

agamanya masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga desa 

Marliati: 

Ampa hattunna mo puasa. Tu agama maraeng njo na pabaungi to Islam njo 

sahur. Na hattunna mo buka biasa a’bage-bage mu takjil nu na bua’ njo na 

surangmu todo’mu na kanre.76 

Artinya: 

Pada saat bulan Ramadhan, Umat Kristen ataupun Hindu selalu 

membangunkan tetangga yang beragama Islam untuk mengingatkan waktu 

bangun sahur. Tidak hanya itu, umat Islam juga pada saat berbuka puasa selalu 

memberikan dan membagikan menu takjil yang mereka buat dan menikmatinya 

bersama-sama.  

Informan Pendeta Iin juga menyatakan bahwa: 

Meskipun berbeda agama, kita selalu saling mengingatkan dalam hal 

menjalankan kewajiban kita sesuai dengan agama yang dianut. 

Tidak hanya pendeta Iin, informan Abdul Gani juga sepakat bahwa tingginya 

rasa kebersamaan masyarakat menjadi salah satu pendukung dalam menjaga kerukunan 

di Desa Binanga Sombaiya. Masyarakat dalam kesehariannya selalu menjaga 

                                                           
76Marliati, (44 Tahun, Ibu rumah tangga), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 13 Juni 

2021. 
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silaturahim dengan penganut agama lain.77 Hal ini juga didukung oleh Kamaruddin 

yang menyatakan bahwa: 

Inai nai a’cara pabbonting ri kampong inni, tetap i na undang agama maraeng 

njo. Na pakasingkama njo acara ta ngase’ia. Artina gele i na bedakan-bedakan 

umat nu lohenjo na nu so’di’ njo.78 

Artinya: 

Siapa pun yang melakukan resepsi pernikahan di kampung ini, tetap 

mengundang pemeluk lain dan acara tersebut tetap menjadi acara kita semua. 

Artinya tanpa membeda-bedakan umat yang mayoritas dan minoritas. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat 

Binanga Sombaiya sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaannya. Mereka selalu 

berusaha memposisikan diri mereka dalam bermasyarakat di lingkungan yang memiliki 

perbedaan agama.  

c. Peran pemerintah setempat 

Peran pemerintah dalam masyarakat yaitu memfasilitasi dan memberi keamaan 

masyarakat. Hal tersebut terlihat di desa Binanga Sombaiya, pemerintah memberikan 

wadah kepada masyarakat untuk saling bersilaturahim. Hal ini dijelaskan oleh 

informan Abdul Gani yang menyatakan bahwa:  

                                                           
77Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 

78Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021. 
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Minammu na laksanakan programna desa nu surang njoi tokoh agama kerja 

sama. Kegiatannya njo anak muda jari pesertana 79 

Artinya: 

Sudah pernah ada program pemerintah desa yang dilaksanakan bekerjasama 

dengan tokoh agama. Di kegiatan tersebut, anak muda menjadi peserta.  

Hal ini didukung oleh pernyataan Pendeta Andarias: 

Sebelumna minangmu todo’ rapat paranna pemimpin agama na tau-taunna ri 

kantor desa. Ri rapa’na bahasi kegiatan apa pole nan a adakan tentang 

kerukunan rinni. Rencana na akrak i a’bentu’ komunitas kerukunan untuk anak 

muda na rinni. Tapi karna gelei mendukung inni covid-19 jari rencana njo 

tertunda-tundai.80 

Artinya: 

Sebelumnya juga sudah pernah diadakan rapat para tokoh agama dan 

pemerintah desa yang bertempat di kantor desa. Rapat tersebut membahas 

program apa selanjutnya yang akan diadakan terkait kerukunan. Salah satunya 

rencana yang dituangkan yaitu akan dibentuk komunitas kerukunan untuk 

remaja yang ada di desa Binanga Sombaiya. Tapi kondisi kemarin tidak 

mendukung yang dikarenakan covid-19 jadi rencana tersebut ditunda.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu program 

yang telah dilaksanakan pemerintah desa Binanga Sombaiya yaitu Kemah Kerukunan. 

Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan tokoh agama dari tiap-tiap agama 

yang ada di desa Binanga Sombaiya. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa 

mempunyai peluang besar dalam mensosialisasikan pentingnya kerukunan antar umat 

beragama di Desa Binanga Sombaiya.  

                                                           
79Said Abdul Gani, (53 Tahun, Tokoh agama Hindu), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 

10 Juni 2021. 

80Andarias Naseng, (53 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 11 Juni 2021. 
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2. Faktor Penghambat 

Tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Binanga 

Sombaiya mengalami beberapa hambatan antara lain: 

a. Faktor ekonomi 

Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kelangsungan hidup 

seseorang. Kondisi ekonomi seseorang juga menjadi salah satu faktor penghambat 

kerukunan umat beragama di Desa Binanga Sombaiya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Marliati yang menyatakan bahwa: 

Nakke jaranga beribadah ri gereja, ka nakke na buraknengku anjama a 

sialloang untu’ pakatalassa. Tapi tetap a todo beribadah ri sapo.81 

Artinya: 

Saya beribadahnya jarang di gereja, karena saya dan suami bekerja sepanjang 

hari untuk menghidupi keluarga. Tapi saya tetap melaksanakan ibadah di 

rumah.  

Hal ini didukung oleh Faisal Atok yang menyatakan: 

Nampa hattu sambajangmu, biasa masyarakat njo sibuk jua pi a’boja-boja. 

Buktina nampa hattunnna mo sambajang ri masigi, jamaah njo geleji ganna’ 

rua barrisi. Lohe juapi tu si sibuk ri jama’angna. Iyaminjo masyarakat njo 

jarangi minahang ka alasanna mangngangngi anjama sialloang.82 

Artinya: 

Pada saat waktu shalat, beberapa masyarakat masih sibuk dengan kegiatan-

kegiatan ekonominya. Hal tersebut bisa dilihat pada jumlah jamaah shalat di 

masjid. Jamaah shalat terkadang tidak sampai 2 shaf. Pada saat masuk waktu 

                                                           
81Marliati, (44 Tahun, Ibu rumah tangga), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 13 Juni 

2021. 

82Faisal Atok, (44 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 22 

Mei 2021. 
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shalat, masyarakat masih ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Hal tersebut 

juga menyebabkan masyarakat jarang mengikuti kegiatan keagamaan dengan 

alasan mereka capek bekerja seharian.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi yang 

buruk membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk berkumpul mengikuti dan 

melakukan kegiatan keagamaan. Dikarenakan padatnya aktivitas ekonomi masyarakat 

yang dimulai dari pagi sampai malam hari demi menghidupi keluarga mereka. 

b. Media sosial 

Penggunaan media saat ini seperti halnya suatu kebutuhan yang harus dimiliki 

oleh setiap orang dan tidak terkecuali seorang remaja juga membutuhkan benda 

multifungsi tersebut, baik itu digunakan berkomunikasi, media informasi, serta 

memanfaatkan fitur game yang tersedia. 

Media sosial sangat berdampak dalam aktivitas kehidupan manusia. Media 

sosial bisa berdampak buruk atau baik bagi seseorang. Dampak yang diberikan media 

sosial dapat diketahui berdasarkan lama durasi penggunaan dan bagaimana cara 

menggunakannya dan tidak sedikit remaja saat ini salah dalam menangkap informasi 

serta kurang bijak dalam menggunakan media elektronik tersebut seperti pengguna 

game online. 

Salah satu contoh dampak buruk media sosial yaitu perilaku keagamaan 

seseorang dapat terganggu. Seseorang cenderung menunda-nunda bahkan ada yang 

sampai meninggalkan ibadah karena terlalu asyik menggunakan media sosial. 
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Seseorang bisa menjadi candu sehingga keinginannya untuk berkumpul melaksanakan 

kegiatan keagamaan kurang. Hal ini diungkapkan oleh Pendeta Iin: 

Melihat keseharian anak-anak yang banyak menghabiskan waktu untuk 

bermain gadget, sehingga gadget lebih diutamakan daripada belajarnya. 

Mereka jarang ikut berkumpul, bersilaturahim dengan sesama maupun 

penganut lain.83 

Hal ini juga didukung oleh Kamaruddin yang menyatakan bahwa: 

Ri kondisi pakonni inni covid, anak-anak jaman sekarang njo na paka 

ta’le’engi surang hp njo. Ka serba online mu konni-konni, sikolah njo online 

todokmu. Tapi riek todok anak-anak na salah gunakangi njo hp. Riek mu tu 

alasang rie jam kelas na padahal la pake juai akkarena ge’eng na karena 

internet assisalloang.84 

Artinya: 

Di tengah kondisi seperti ini, adanya wabah covid-19 ini membuat anak-anak 

jaman sekarang semakin lengket dengan yang namanya handphone. 

Dikarenakan kegiatan yang serba online, baik itu sekolah maupun kegiatan lain. 

Namun beberapa anak menyalahgunakan gadget di tengah wabah ini. Ada yang 

beralasan punya kelas online sehingga harus menggunakan HP, padahal yang 

sebenarnya terjadi mereka pakai untuk bermain game dan bermain sosial media 

sampai berlarut-larut.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengaruh media 

sosial bisa berdampak buruk bagi anak, juga dapat berdampak bagi kerukunan umat 

beragama di Desa Binanga Sombaiya. Anak-anak lebih banyak bertatap muka dengan 

gadgetnya dibanding orang disekitarnya. Sehingga penanaman sikap toleransi pada 

                                                           
83Iin Jurvanti Saselah, (32 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 13 Juni 2021. 

84Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021. 
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anak juga sedikit susah untuk dilakukan dikarenakan anak-anak lebih banyak 

menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial. 

c. Sikap acuh terhadap pentingnya pengetahuan toleransi 

Selain ekonomi dan media sosial, sikap acuh terhadap pentingnya pengetahuan 

tentang toleransi merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya kerukunan umat 

beragama. Dalam hal ini, sebagian warga Binanga Sombaiya bersikap acuh akan 

pentingnya pengetahuan toleransi sehingga tataran aplikatifnya juga kurang. Seperti 

yang diungkapkan oleh Pendeta Andarias yang menyatakan bahwa: 

Ri kampong inni, riek sebagian warga anu acuh jua ji tentang paralluna 

pengetahuan toleransi terutama anak-anak muda njo rinni. Na iyaminjo 

paralluna tokoh agama rinni paka rieak tampa’ sebagai tampa’na na ri sare 

pamahaman sikap toleransi supaya sadara i ampa pengetahuan toleransi njo 

sannak paralluna, apalagi ditte rinni loheki agama. Saba’ nampa kurang 

pengetahuanta, gaukanna todok kurangi..85 

Artinya: 

Di kampung ini, ada sebagian warga yang masih acuh terhadap pentingnya 

pengetahuan toleransi, terutama pemuda di sini. Oleh karena itu, perlu tokoh 

agama memberikan wadah, tempat untuk memberikan mereka pengetahuan 

mengenai sikap toleransi sehingga mereka sadar akan pentingnya toleransi, 

apalagi kita disini terdapat banyak agama. Sebab jika pengetahuannya kurang, 

maka pengaplikasiannya juga kurang. 

Hal ini juga didukung oleh Kamaruddin yang menyatakan bahwa: 

Pengetahuan tentang toleransi ri anak muda njo memang masih kurang, 

nupakonjona mo njo biasa terjadi i perselisihan. Iyaminjo todok nampa 

                                                           
85Andarias Naseng, (53 Tahun, Tokoh agama Kristen), Wawancara, Binanga Sombaiya, 

Tanggal 11 Juni 2021. 
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sambajang juma’ tema ceramah nu gassing njo ta sare loheang tentang 

kerukunan.  Ka hattu pa juma’ todokpi biasa lohe anak-anak muda njo riek.86 

Artinya: 

Pengetahuan tentang toleransi pada anak muda memang masih kurang, dimana 

hal tersebut biasa menjadi sebab terjadinya perselisihan. Itu sebabnya pada saat 

khutbah jum’at, tema yang paling sering diberikan kebanyakan tentang 

kerukunan. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu 

penghambat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Binanga Sombaiya 

adalah minimnya pengetahuan tentang toleransi. Dalam hal ini, tidak sedikit di antara 

warga Binanga Sombaiya hanya memperoleh keagamaan apa adanya dalam 

kesehariannya, sehingga materi tentang kerukunan yang diketahui juga kurang.

                                                           
86Kamaruddin, (59 Tahun, Tokoh agama Islam), Wawancara, Binanga Sombaiya, Tanggal 19 

Mei 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian mengenai peran tokoh agama dalam 

menjaga kerukunan umat beragama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan 

Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

4. Peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu sebagai 

pemimpin masyarakat, sebagai perantara untuk memperdalam kepercayaan 

yang diyakininya kepada masing-masing umatnya, serta sebagai motivator dan 

mediator. Para tokoh agama tiap-tiap agama bekerja sama dalam mewujudkan 

dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Meskipun mereka berbeda 

agama, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap berusaha memahami 

satu sama lain. Dalam menyadarkan masyarakat, tokoh agama sangat dituntut 

untuk memberikan pemahaman tentang cara mendekatkan diri dengan Tuhan. 

Keseharian dari tingkah laku dan sikap tokoh agama juga menjadi contoh bagi 

masyarakat. Motivasi merupakan suatu cara tokoh agama berikan untuk 

meningkatkan semangat belajar masyarakat tentang agama dan pentingnya 

hidup rukun dalam mayarakat yang multi agama.
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5. Faktor pendukung dalam menjaga kerukunan di Desa Binanga Sombaiya 

antara lain; ajaran agama, tingginya rasa kebersamaan dan menghargai satu 

sama lain serta peran pemerintah setempat. Sedangkan faktor penghambatnya 

yaitu faktor ekonomi, media sosial dan sikap acuh terhadap pentingnya 

pengetahuan toleransi. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat yang 

dihadapi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Binanga 

Sombaiya, para tokoh agama tidak pernah berhenti memberikan pembinaan 

kepada masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di desa tersebut. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang disarankan 

penulis agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi tokoh agama dalam menjaga 

kerukunan umat beragama di desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu 

Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai berikut: 

1. Segala bentuk upaya menjaga kerukunan umat beragama yang diterapkan oleh 

tokoh agama hendaknya dikembangkan dan ditingkatkan lagi. 

2. Kepada seluruh umat beragama kiranya bisa menjalin kehidupan yang 

harmonis dan rukun meskipun berbeda-beda sebagaimana yang terdapat di desa 

Binanga Sombaiya.  

3. Kerukunan yang terjalin haruslah dijaga dengan baik, agar bisa hidup 

berdampingan dengan umat yang berbeda agama. 
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