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Kata PENGaNtar

Kami bersyukur kepada Tuahan Yang maha Esa atas 
terbitnya buku “Hidup Rukun dengan Senyum”  ini 
yang merupakan pedoman dalam memberikan materi 

Kerukunan Umat beagama di Kabupaten Karangasem. Tentunya, 
buku ini bukanlah satu-satunya buku yang yang bisa dipakai 
sumber dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam 
menumbuhkembangkan kerukunan dan toleransi umat beragama 
secara umum dan khususnya  kerukunan umat beragama di 
Kabupaten Karangasem.  Namun, dengan adanya Buku Hidup 
Rukun  dengan Senyum ini minimal bisa memberikan pedoman 
intern bagi FKUB Kabupaten Karangasem dalam memberikan 
sosialialisasi masalah kerukunan dan toleransi antara umat 
beragama di Kabupaten Karangasem.  

Buku ini merupakan edisi perdana yang sudah barang tentu 
tidak luput dari kekurangan. Kedepan, seiring perjalanan kami 
dalam melaksanakan tugas untuk membina kerukunan umat 
beragama di Kabupaten Karangasem, sangat berharap adanya 
masukan, saran dan koreksi penyempurnaan lebih lanjut.

akhirnya ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan 
pihak-pihak yang membantu atas terbitnya Buku pedoman ini. 
Semoga Buku Hidup Rukun dengan  dengan Senyum ini dapat 
bermanfaat. 

amlapura, 1 Oktober 2016  
Ketua Tim Penyusun  

I Wayan Arsiawan Adi 
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sambutaN

PERTama saya merasa sangat senang atas terbitnya Buku 
Hidup Rukun dengan Senyum ini. Buku pedoman intern 
bagi FKUB dalam melaksanakan salah satu tugas untuk 

mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat 
beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Buku ini sangat menarik karena memuat materi tentang 
kerukunan dari berbagai agama yang dianut oleh umat beragama 
di Kabupaten Karangasem. melalui pencerahan lintas agama yang 
dirangkum dalam buku ini berharap bias memberikan dampak 
positif dalam membangun, memelihara dan memberdayakan 
umat beragama untuk memelihara kerukunan dan kesejahteraan.

Semoga dengan membaca buku ini akan membuka wawasan 
dan meningkatkan rasa toleransi menuju terwujudnya kerukunan 
umat beragama khususnya di kabupaten Karangasem.

 

Bupati Karangasem 

i a mas Sumatri
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1 
Kerukunan Umat Beragama

Dalam Perspektif Hindu
  

Oleh :  W. Astika   (PHDI Karangasem)

Pengantar
Bangsa indonesia menganut berbagai macam agama serta 

kepercayaan, berbagai macam suku bangsa, beraneka ragam ras, 
bermacam-macam golongan, beragam budaya. Hal itu merupakan 
anugrah. Bagaikan sebuah taman yang ditumbuhi berbagai macam 
bunga aneka warna dan tumbuh bermacam-macam pohon beraneka 
bentuk serta hidup bermacam-macam burung berkicau yang sangat 
indah.

Namun kalau tidak rukun dan bercerai-berai maka akan 
menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu setiap pemimpin umat 
beragama, tokoh-tokoh adat, komponen masyarakat lainnya agar 
berusaha tetap menjaga Kerukunan antara umat beragama, suku, ras 
dan antar golongan.
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Kerukunan Dalam Perspektif Hindu
Kondisi masyarakat indonesia yang majemuk memungkinkan 

terjadinya gesekan antar umat beragama. Gesekan menimbulkan 
dampak, baik positif maupun negatif. Seberapa jauh dampak yang 
ditimbulkan sangat tergantung pada tingkat kesadaran umat beragama. 
Secara historis, kondisi kehidupan pada masa lampau telah terbina 
kearah terwujudnya kehidupan yang penuh toleransi, rukun dan 
damai antar penganut agama yang satu dengan yang lainnya.antar 
Hindu dan Budha, suatu contoh kerukunan yang pernah terjadi dimasa 
lampau dalam bentuk sinkritisme konsep, yaitu luluhnya antara Siwa 
Siddhanta (dari Hindu) dan Budha mahayana (dari agama Budha) di 
Jawa Timur. Penyatuan kedua konsep ini dikenal dengan nama “Siwa 
Budha”. Sampai saat ini masih banyak orang pada umumnya belum 
bisa membedakan antara hindu dan Budha, sebagai akibat pengalaman 
masa lampau.

          Jalinan yang harmonis antara kedua konsep ini tertuang dalam cerita 
Bubuksah Gagangaking. Sampai pada puncaknya pada jaman Empu 
Tantular, dimana peleburan diantara kedua konsep itu tertuang dalam 



3smile 
movement

Lontar Sutasoma dengan petikan kalimat: Rwāneka dhātu winuwus 
Buddha Wiswa,Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,mangka 
ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana 
dharma mangrwa.artinya : Konon Buddha dan Siwa merupakan dua 
zat yang berbeda. mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa 
dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, 
Berbeda itu, tetapi sesungguhnya adalah satu. Tidak ada kebenaran 
yang mendua.

             menyimak ilustrasi diatas, menggambarkan ada semacam sinyal 
adanya tali perekat yang menyatukan antara konsep agama masing-
masing yang sesungguhnya secara theologis berbeda. Namun dalam 
aspek penerapannya di masyarakat bisa menyatu, duduk berdampingan 
satu sama lain dalam melaksanakan aktivitas tertentu, terutama dalam 
aktivitas sosial. Sikap positif yang perlu ditumbuhkan di kalangan 
umat masing-masing, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita 
bersama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur,sejahtera, 
gemah ripah lohjinawi salunglung sabayantaka, sehingga betul-betul 
menjadi kenyataan dalam hidup mengarah terwujudnya masyarakat 
yang madani.

manusia ditakdirkan Hyang Widdhi sebagai makhluk sosial 
yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama 
manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama 
dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 
kebutuhan material, kebutuhan spiritual, maupun kebutuhan akan rasa 
aman.

Kitab Weda (Kitab suci Umat Hindu)  memerintahkan manusia 
untuk selalu menjalankan Tri Hita Karana Yaitu : selalu berbakti kepada 
Hyang Widdhi, hidup rukun dengan alam lingkungan, serta hidup rukun 
dengan sesama umat manusia.  Dalam menjalin hubungan dengan  umat 
manusia, diperinthkan untuk selalu rukun tanpa memandang :  ras, 
kebangsaan, suku, agama, orang asing, pribumi maupun pendatang, dls. 
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Sehingga umat Hindu selalu berdoa sebagai berikut :
Samjnanam nah svebhih, 
Samjnanam aranebhih,
Samjnanam asvina yunam,
ihasmasu ni ‘acchalam.(Atharvaveda VII.52.1

artinya :
Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-
orang yang dikenal dengan akrab, Semoga kami memiliki 
kerukunan yang sama dengan orang-orang asing, semoga 
Engkau memberkahi kami dengan keserasian (kerukunan/
keharmonisan).
Janam bibhrati bahudha vivacasam,
 nanadharmanam prthivi yathaukasam,
sahasram dhara dravinasya me duham,
dhruveva dhenur anapasphuranti  ( Atharvaveda XII.I.45)

             artinya :
 Semua orang berbicara dengan  bahasa yang berbeda-beda, dan 
memeluk agama (kepercayaan) yang berbeda-beda, Sehingga 
Bumi Pertiwi bagaikan sebuah keluarga yang memikul 
beban.  Semoga ia melimpahkan kemakmuran kepada kita dan 
menumbuhkan penghormatan diantara kita, seperti seekor sapi 
betina kepada anak-anaknya.

           Dalam ajaran Kitab suci Veda, masalah kerukunan dijelaskan 
secara gamblang dalam ajaran: tattwam asi, karma phala, dan ahimsa.
Tatwam asi adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. Saya adalah 
kamu, dan sebaliknya kamu adalah saya, dan segala makhluk adalah 
sama sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan 
menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri (Upadesa, 
2002: 42). antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakekat 
atman yang menjadikan hidup diantara saya dan kamu berasal dari satu 
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sumber yaitu Tuhan. atman yang menghidupkan tubuh makhluk hidup 
merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Kita sama-sama makhluk 
ciptaaan Tuhan. Sesungguhnya filsafat tattwam asi ini mengandung 
makna yang sangat dalam. Tatwam asi mengajarkan agar kita senantiasa 
mengasihi orang lain atau menyayangi makhluk lainnya. Bila diri kita 
sendiri tidak merasa senang disakiti apa bedanya dengan orang lain. 
maka dari itu janganlah sekali-kali menyakiti hati orang lain. Dan 
sebaliknya bantulah orang lain sedapat mungkin kamu membantunya, 
karena sebenarnya semua tindakan kita juga untuk kita sendiri. Bila 
dihayati dan diamalkan dengan baik, maka akan tyerwujud suatu 
kerukunan. Dalam upanisad dikatakan: “Brahma atma aikhyam”, yang 
artinya Brahman (Tuhan) dan atman sama.

Pandangan ini mengkristal dalam upaya membina terwujudnya 
kerukunan hidup beragama yang berlandaskan pada prinsip kebenaran 
ajaran tattwam asi. Oleh karena itu, tiada alasan untuk menjelek-
jelekkan/ menyakiti orang lain. maka dari itu berbuat baiklah kepada 
orang lain/ agama lain, bahkan kepada semua makhluk hidup lainnya di 
muka bumi ini, tanpa terkecuali. ajaran tattwam asi mengajak setiap orang 
penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang 
lain. Seseorang bila menyakiti orang lain sebenarnya ia telah bertindak 
menyakiti/menyikasa dirinya sendiri, dan sebaliknya bila telah membuat 
orang lain menjadi senang dan bahagia, maka sesungguhnya dirinya 
sendirilah yang ikut merasakan kebahagiaan itu juga.

Tat twam asi merupakan kata kunci untuk dapat membina 
agar terjalinnya hubungan yang serasi atas dasar “asah, asih, asuh” di 
antara sesama hidup. “Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, 
baik kepada brahmana budiman yang rendah hati, maupun terhadap 
makhluk hidup lainnya, orang yang hina papa sekalipun, walaupun 
perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap dirimu, perbuatan 
seperti orang sadhu hendaknya sebagai balasanmu. Janganlah sekali-
kali membalas dengan perbuatan jahat, sebab orang yang berhasrat 
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berbuat kejahatan itu pada hakekatnya akan menghancurkan dirinya 
sendiri” (Sarasamuscaya 317).

Karma phala merupakan suatu hukum sebab akibat (causalitas) 
atau aksi reaksi. Umat Hindu sangat menyakini akan kebenaran hukum 
ini. apapun yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja akan 
menimbulkan dampak. “Setiap sebab akan membawa akibat. Segala 
sebab yang berupa perbuatan akan membawa akibat hasil perbuatan. 
Segala karma (perbuatan) akan mengakibatkan karma phala (hasil atau 
pahala perbuatan). Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan (karma) 
dan phala perbuatan (Karma phala) ini disebut Hukum Karma” (Panca 
Sradha, 2002;54). Jadi setiap akibat yang timbul tentu ada penyebabnya. 
Tidak mungkin ada akibat tanpa sebab

Demikian juga sebaliknya setiap perbuatan yang dilakukan 
sudah pasti akan menerima akibat, baik atau buruk, cepat maupun lambat 
mau tidak mau hasil akan selalu mengikutinya. ini merupakan dalil yang 
logis, yaitu setiap sebab pasti menimbulkan akibat dan setiap akibat 
yang ada pasti ada penyebabnya. antara sebab dan akibat tidak dapat 
dipisahkan satu sama lainnya, diibaratkan diri kita dengan bayangannya, 
bayangan akan selalu mengikuti kemanapun kita akan pergi. 
Karma phala adalah merupakan sradha (keimanan) ke tiga Panca Sradha. 
Karma berarti perbuatan, dan phala berarti hasil/ buah. Perbuatan yang 
baik yang dilakukan akan mendatangkan hasil yang baik, demikian 
juga perbuatan yang buruk pasti akan mendatangakan hasil yang buruk 
pula. Batu dengan batu, atau kayu dengan kayu bila digosok-gosok 
menimbulkan akibat yaitu panas. 

Hukum ini berlaku pada semua makhluk hidup, lebih-lebih pada 
kehidupan manusia sebagai makhluk utama tidak perlu disangsikan lagi 
dampak yang akan ditimbulkannya, cuman waktu untuk menerima hasil 
perbuatan berbeda-beda, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, dan 
bahkan bisa pula diterima dalam penjelmaan berikutnya. Oleh karena 
itu, berlandaskan pada keyakinan tersebut, dalam memupuk kerukunan 
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hidup beragama senantiasa berbuat baik berlandaskan dharma. Yang 
dipuji adalah karma. 

Sesungguhnya yang menjadikan orang itu berkeadaan baik 
adalah perbuatannya yang baik, dan sebaliknya yang menjadikan orang 
berkeadaan buruk adalah perbuatannya yang buruk. Seseorang akan 
menjadi baik, hanya dengan berbuat kebaikan, seseorang menjadi papa 
karena perbuatan jahatnya. “Subha asubha prawrtti yaitu baik buruk 
atau amal dosa dari suatu perbuatan yang merupakan dasar dari pada 
karma phala dharma yang juga disebut subha karma akan membuahkan 
kebahagiaan hidup lahir bathin dan karma yang jahat hina dan adharma 
yang juga dinamakan asubha karma akan mendapatkan pahala berupa 
penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin” (Panca Sradha,2002:60).

ahimsa juga merupakan landasan penerapan kerukunan hidup 
beragama. ahimsa berarti tanpa kekerasan. Secara etimologi, ahimsa 
berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. 
“ahimsa parama dharmah” adalah sebuah kalimat, sederhana namun 
mengandung makna mendalam. Tidak menyakiti adalah kebajikan yang 
utama atau dharma tertinggi. Hendaknya setiap perjuangan membela 
kebenaran tidak dengan perusakan-perusakan, karena sifat merusak, 
menjarah, memaksakan, mengancam, menteror, membakar dan lain 
sebagainya sangat bertentangan dengan ahimsa karma, termasuk 
menyakiti hati umat lain dengan niat yang tidak baik, atau dengan 
berkata-kata kasar, pedas dan mengumpat. Keutamaan ahimsa karena 
nilainya yang begitu tinggi sebagaimana yang diungkapkan dengan 
kalimat-kalimat lainnya sebagai berikut: Ahimsyah paro dharmah, 
ahimsa laksano dharmah, ahimsa parama tapa, ahimsa parama satya, 
maksudnya: ahimsa adalah kebajikan tertinggi, perbuatan dharma, 
pengendalian diri tertinggi dan kebenaran tertinggi). ahimsa adalah 
perjuangan tanpa kekerasan, termasuk tanpa menentang hukum alam. 

Jika melanggar hukum alam maka akan mengundang reaksi 
keras. mereka harus belajar memelihara dan melindungi lingkungan 
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sendiri, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan selaras dengan 
lingkungannya sendiri. Jadi ahimsa, mengandung pengertian tidak 
melakukan kekerasan dalam bentuk tidak membunuh makhluk hidup 
apapun, ahimsa juga dimaksudkan tidak melakukan kekerasan agar 
tidak menyakiti hati orang lain. Bertentangan dengan ahimsa karma, 
perbuatan membunuh adalah adharma, bertentangan dengan agama. 
Tan sayogya prihen, tidak pantas dilakukan oleh orang yang sedang 
mencoba mengamalkan ajaran dharma. “Ahimsa ngaranya tan pamati-
mati sarwa prani, nguniweh janma manusa….” (ahimsa berarti tidak 
membunuh makhluk hidup, terlebih lagi manusia). Sebab dengan 
membiasakan diri membunuh binatang, hati orang menjadi keras. 
Lama kelamaan melihat pembunuhan manusia tidak akan merupakan 
hal yang aneh baginya. Darmayasa, ahimsa dharma & vegetarian, 31).

Bersahabat adalah merupakan suatu kebutuhan sosiologis 
bagi manusia. Tidak ada manusia normal yamg tidak membutuhkan 
persahabatn. Ciri-ciri kemanusiaan seseorang baru akan nampak 
apabila dia berada di tengah-tengah manusia lainnya. Jiwa manusia 
membutuhkan untuk diterima minimal oleh lingkungannya terdekat. 
ada semacam anjuran yang perlu mendapatkan perhatian dalam 
membina hubungan erat dalam pergaulan hidup. Kalau merasa diri 
kurang kuat, bersahabatlah dengan yang kuat, dengan demikian 
tidak akan ada rasa cemas. Jika ajaran brata ahimsa tidak dipelihara, 
maka ia akan menyebabkan berkembangnya sifat-sifat kemarahan, 
kebingungan, iri hati, dan bahkan dapat menumbuhkan suburnya hawa 
nafsu yang menggebu-gebu, sebagai musuh di dalam diri kita yang 
paling sulit diatasi.

Bagaimana pandangan (perspektif) kerukunan menurut ajaran 
Hindu ? menurut ajaran Hindu, dengan konsep kerukunan berupa ajaran 
tattwam asi, karma phala dan ahimsa sebagaimana diuraikan di atas, akan 
menjadi tali perekat yang sangat kuat mengarah terbinanya kerukunan 
beragama di indonesia. Kerukunan sangat mutlak diperlukan di negara 
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indonesia yang kondisinya sangat majemuk/pluralistis dengan beraneka 
ragam agama yang ada. Justru dengan dasar negara Pancasila, sila 1 
yaitu Ketuhanan Yang maha Esa, memungkinkan kehidupan beragama 
menjadi seamakin tumbuh subur, dan harmonis berlandaskan semangat 
persatuan dan kesatuan bangsa. Dan secara yuridis dengan pasal 29 
(ayat 1 dan 2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur keberadaan agama 
di indonesia. ayat 1, mewajibkan setiap warga negara indonesia untuk 
beragama, minimal menganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang 
maha Esa. Sedangkan ayat 2, bahwa negara menjamin kebebasan untuk 
memilih agama sesuai hati naruni, tidak dibenarkan adanya pemaksaan 
terhadap orang yang sudah beragama, serta adanya kebebasan dalam 
menjalankan ajaran agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-
masing.

mengingat kebenaran agama adalah suatu kebenaran 
mutlak (bersumber pada wahyu Tuhan), yang ajarannya sepenuhnya 
didasarkan atas keyakinan/kepercayaan tersendiri, yang sudah 
barang tentu berbeda antara keyakinan agama yang satu dengan 
keyakinan agama lainnya, meskipun ada unsur-unsur persamaannya. 
Berdasarkan logika tersebut, wajarlah adanya perbedaan-perbedaan 
pandangan terhadap satu kebenaran antara agama yang satu dengan 
yang lainnya. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut 
( disadari secara theologis memang berbeda), namun bagaimana 
kita mencari unsur-unsur persamaannya dijadikan sebagai tali 
perekat menjalin hubungan yang harmonis antara agama yang 
satu dengan yang lainnya. Dalam aktivitas sosial diharapkan bisa 
menyatu duduk bersama di antara umat yang berbeda agama. 
Dalam konsep ajaran Hindu, Rig Veda i.164.46 menjelaskan: “Ekam 
sat viprah bahuda vadanti”, yang artinya hanya satu Tuhan akan tetapi 
orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Hindu memandang 
tuhan yang satu, dapat disebutkan dengan banyak nama seperti: agni, 
Yama, matariswa dan lain-lain. Dalam kitab suci veda bahkan disebut 
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ribuan nama tuhan (sahasra nama Brahman). Namun sesungguhnya 
tuhan hanya satu adanya. Tuhan yang satu itu dapat dipandang dari 
berbagai sudut.sehingga timbul bermacam-macam nama, sesuai sudut 
pandang masing-masing.

Dalam upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama 
dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan secara manusiawi 
(tanpa kekerasan) melalui jalan musyawarah intern umat beragama, 
musyawarah antar umat beragama dan juga pertemuan/musyawarah 
antara umat beragama dengan pemerintah. melalui cara-cara seperti itu 
diharapkan semakain sering diadakan temu muka antara tokoh-tokoh 
agama, berkomunikasi langsung saling mengenal satu sama lainnya, 
duduk berdampingan satu sama lainnya membahas masalah kerukunan. 
Sehingga semakin dapat menghilangkan prasangka buruk sebagai 
bentuk kesalah pahaman diantara sesama penganut umat beragama. 
Semua ini dapat terwujud hanya melalui terbinanya kesadaran akan 
hidup bersama secara berdampingan, kesadarn saling membutuhkan, 
saling melengkapi satu sama lainnya, niscaya kerukunan hidup 
beragama dapat terwujud.

Kerukunan hidup beragama menjadi dambaan kita semua, 
sebab bila hal ini terwujud, maka kita akan dapat merasakan satu 
kedamaian. Kerukunan perlu dipupuk, dan dikembangkan dalam rangka 
menumbuhkan rasa kesadaran umat beragama, sehingga terwujudnya 
rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai bunyi slogan lambang negara 
kita “Bhineka Tunggal ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu 
jua. Ungkapan ini cocok dengan kondisi negara republik indonesia 
yang terdiri dari beraneka ragam agama, kebudayaan, adat istiadat, 
etnis dan lain sebagainya, namun pada hakekatnya kita semua adalah 
satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, sebagaimana 
telah diikrarkan dalam sumpah pemuda.
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Langkah-langkah meningkatkan kerukunan umat beragama

Untuk  meningkatkan kerukunan hidup beragama, langkah yang paling 
penting dilakukan adalah :

•	 mengajarkan kepada setiap umat beragama untuk selalu 
berpikir positif terhadap orang lain, bertutur kata yang 
tidak propokatif dan tidak membuat pendengarnya sakit 
hati,  berperilaku baik, seperti : tidak melanggar norma-norma 
umum,  norma kesusilaan, norma adat istiadat,  maupun norma 
hukum negara/tidak melanggar hukum Negara.

•	 menumbuhkan penghargaan, saling pengertian, 
toleransi,  serta belajar untuk saling memahami diantara umat 
beragama. Dan tidak berbuat hal-hal yang dapat menyinggung 
sentimen keagamaan.

•	 Untuk menumbuhkan penghargaan dan saling pengertian, 
maka setiap umat bergama, hendaknya mengerti secara baik 
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dan benar tentang agamanya sendiri dan dilengkapi dengan 
pengetahuan yang cukup dan benar tentang agama lainnya, 
sehingga mengetahui hal-hal baik di agama lain dan mengetahui 
pula hal-hal yang sangat dilarang/ditabukan/diharamkan di 
agama lain.

·      Para pemimpin agama bekerja sama dengan pemimpin agama 
lainnya untuk mengatasi musuh bersama umat manusia yaitu 
: Keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan penyakit sosial 
lainnya.

·    Para pemuka agama, pemimpin lembaga-lembaga keagamaan dan 
pemerintah, supaya selalu mempromosikan :  toleransi, kerukunan 
dan kedamaian diantara para pemeluk agama di masyarakat, 
sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah keagamaan, maupun 
ditempat-tempat ibadah. Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) lebih diberdayakan sampai kedesa-desa, dengan lebih 
sering mengadakan dialog-dialog kerukunan, sekaligus sebagai 
ajang simakrama antar umat beragama.
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2
Pluralitas dalam Pandangan Islam

Kajian Teoritis dalam Upaya Memperkuat 
Kerukunan Antar Umat beragama

Oleh : H. Muhammad Mursyid, S.Ag
(Ketua DP. MUI Kabupaten Karangasem )

Ilustrasi :
agama adalah tuntunan hidup dan penganut agama harus betul-

betul yakin dengan kebenaran agama yang dianutnya dalam rangka 
kemantapan hati dalam mempelajari teori agama berikut mengamalkan 
ajaran agama, baik dalam hal taat menjalankan perintah maupun 
meninggalkan larangan. 

itulah idealisme beragama.
Realita hidup,  ternyata agama itu tidak hanya agama yang kita 

anut saja, ada agama lain yang berbeda dengan agama kita, agama 
lain itu juga ada yang menganutnya, sebagaimana kita menganut 
agama kita.

Orang selain kita yang menganut agamanya sama yakinnya dengan 
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kita bahwa agamanya adalah membawa kebenaran dan mengajarkan 
kebaikan. Orang selain kita dengan agama yang dianutnya tentu punya 
idealisme, sama persis dengan kita dalam hal idealisme  agama. Dari 
paparan ini terlihat bahwa sebenarnya antar agama, dengan perbedaan 
konsep ajarannya dan antar penganut agama, terdapat potensi konflik 
yang luar biasa. Potensi konflik itu berasal dari fanatisme masing-masing 
pemeluk agama dan perbedaan konsep-konsep teori masing-masing agama.

Namun demikian, kalau orang yang berbeda agama kemudian 
menjadikan perbedaan agama, perbedaan konsep, perbedaan 
pengamalan menjadikan lahirnya konflik antar pemeluk agama.

 Pertanyaannya ? dengan konflik yang terjadi antara masing-masing 
pemeluk agama, masing-masing mereka yang berkonflik mendapat apa ?

Sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, kecuali kehancuran dan 
kebinasaan. “ Kalah jadi abu menang jadi arang”.

Sebagai penganut agama islam seorang muslim harus yakin betul 
bahwa agama islam itu adalah agama yang sempurna kebenarannya. 
Keyakinan seperti ini penting dalam rangka menjadikan diri seorang 
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muslim yang mantap dalam menjalankan perintah agama serta menjauhi 
larangan agama. 

Yang tidak boleh bagi seorang muslim yang yakin betul bahwa 
agama islam adalah agama yang sempurna adalah menilai, mengevaluasi 
dan menyatakan bahwa agama selain islam adalah tidak sempurna 
kebenarannya, dengan cara menghina agama selain agama islam, 
menghina / merendahkan penganut agama selain islam, melecehkan 
ajaran / simbol-simbol agama selain agama islam.

Kajian Teori  :
Tidak tanggung-tanggung pelarangan bagi seorang muslim 

menghina non muslim, baik agamanya, tata acara peribadatannnya, 
maupun dalam hal ke tauhidan / ke-Tuhanannya adalah firman Allah 
SWT dalam kitab suci aL-Qur’an : Surat aL an’am (6) ayat ; 108 .

:  ىل اعت  هلل ا  ل اق
 دع  هلل ا ا وبسيف  هلل  ا ن و د  نم  ن وع  دي  ني  دلل ا  ا وبست  ال و

ةم ا  لكل  انيز  كل  دك  ملع  ريغب  ا و
ن  ولمعي  ا ون  اك  امب  مهئبنيف   مهعج رم  مهبر  ىل  ا  مث   مهلمع

 Artinya “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 
kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan 
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.

Salah satu riwayat yang populer menyangkut turunnya ayat ini 
adalah bahwa pada saat Nabi muhammad saw masih tinggal di mekkah 
orang-orang non muslim mengatakan bahwa Nabi muhammad saw 
dan orang-orang muslim sering mengejek berhala-berhala yang oleh 
orang non muslim mekkah berhala itu dianggap sebagai Tuhan. mereka 
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mendengar berita ini orang-orang non muslim mekkah dengan emosional 
mengejek allah swt, bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi 
muhammad saw dan orang-orang muslim.

mereka berkata “Wahai muhammad hanya ada dua pilihan, Kamu 
tetap mencerca tuhan-tuhan kami atau kami akan mencerca Tuhanmu” ( 
al Wahidi, asbabun Nuzul hal. 165-166, muhammad ali ash-Shobuni 
mukhtasar Tafsir jilid i, hal :607 ).

Kata “Tasabbu” /   ا وبست  pada ayat diatas terambil dari kata 
“Sabba  بس  - ” yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan 
terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib 
terhadapnya baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar. ( 
ibnu Faris, mujamul maqayis, hlm. 475 ).

ayat 108 Surat al – an’am, secara tegas ingin mengajarkan 
kepada kaum muslim untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan 
juga menciptakan rasa aman serta hubungan yang harmonis antar umat 
beragama.

manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan 
kepercayaannya disinggung. ini merupakan tabiat manusia, apapun 
status sosial dan tingkat pengetahuannya. Karena agama bersemi di 
dalam hati penganutnya sedangkan hati adalah sumber emosi.

Orang non muslim / agama apapun akan marah apabila agama mereka 
dihina, diremehkan dan dilecehkan. Sebagaimana orang muslim marah 
bahkan rela mati membela agama jika agama islam, simbol-simbol agama 
islam dan pribadi-pribadi muslim dilecehkan, dihina dan diremehkan. 
ajaran agama islam diantaranya mengajarakan tentang mati syahid 
(kematian yang berpahala / berbalaskan surga), diantara kematian syahid 
adalah karena membela harga diri dan kehormatan agama.

Dengan berpijak pada kode etik di atas, al-Qur’an mendorong 
kaum muslim untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Dalam 
kaitan ini al-qur’an memberikan petunjuk sebagaimana dijabarkan 
dalam al-quran surat al-mumtahanah (60) ayat: 8-9
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:  يل اعت  هلل ا ل اق
  و  ني دلل  ا  ىف  مك  ا ولت  اقي  مل  ني  دلل ا  نع  هلل  ا  مكهني  ال

 مه و  ربت  ن ا  مك  ر  اي د  نم  مك ا وج رخي  مل
8 :    نيطسقمل  ا  بحي  هلل  ا  ن  ا  مهيل  ا  ا وطسقت  و

 ا  و  ني  دلل  ا  ىف  مك ولت  اق  ني  دلل  ا  نع  هلل  ا  مك اهني  امن ا
  ىلع  ا و  ره  اظ و  مك  ر  اي د  نم  مك وج  رخ

 ومل  اظل  ا  مه  كئ  ال ؤ اف  مهلوتي  نم و   مه ول  وت  ن  ا  مكج ا رخ  ا
9  :  ن

 Artinya “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku 
adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan 
agama dan mengusir kamu dari ampong halamanmu. Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” ( Qs ; 60 ; 8 )

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi mereka 
sebagai kawanmu, yakni orang-orang yang memerangimu dalam 
urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan 
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan 
mereka kawan, mereka itulah orang-orang yang dholim” ( Qs ; 60 ; 9 ).

Kitab suci al-Qur’an sangat menghargai prinsip-prinsip pluralitas 
yang merupakan fakta yang dikehendaki oleh allah swt. 

Firman allah SWT dalam Surat al-Hujurat (49) ayat  ; 13

 :   يل  اعت  هلل  ا  ل اق
  مك  انلعج  و  يثن ا و  رك  د نم  مك  انقلخ  ان  ا  س  انل  ا اهي  ا  اي

 ا وف ر  اعتل  لئ  ابق  و  اب وعش
ريبخ  ميلع  هلل ا  ن  ا   مكقت  ا  هلل  ا  دنع  مكم ركا  ن  ا 
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 Artinya “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami 
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 
Maha teliti”.( Qs : 49 ; 13 )

Perbedaan tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga harus 
ditakuti, melainkan harus dijadikan titik tolak untuk berkompetisi 
menuju kebaikan. 

Firman allah dalam Surat al-maidah (5) ; 48
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:  ىل اعت  هلل ا ل اق
  ا  نم  هي دي  نيب  امل  اق  دصم  قحل  اب  ب  اتكل  ا  كيل ا  انل زنا و

  مهنيب  مكحف  هيلع  انميهم و  ب  اتكل
  لكل  قحل  ا  نم  ك ء اج  امع  مه ء ا وها  عبتت  ال و  هلل ا  ل زنا  امب

اج  اهنم و  ةع  رش  مكنم  انلعج
  ا  ام يف  مك  ولبيل  نكل و  ة  دح ا و  ةم ا  مكلعجل  هلل  ا ء اش  ول و

 ت ا ريخل ا  ا وقبتس  اف  مكت
 وفلتخي  هيف  متنك  امب مكؤبنيف  اعيمج  مكعج  رم  هلل  ا  يل ا

ن

Artinya “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu 
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kita-
kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah 
perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah 
engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran 
yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, 
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak 
menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, 
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah 
kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa 
yang dahulu kamu perselihsihkan”.( Qs.5 ; 48)

Tidak hanya dalam hal beragama dan berperilaku antar umat 
beragama, umat muslim juga diajarkan tentang etika bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, berpolitik dsb.

Konsep dasar tentang ajaran ini tercermin dalam firman Allah swt  
Surat al-anbiya ‘ (21)  ayat  : 107

:    ىل اعت  هلل ا  ل اق
  نيمل  اعلل   ةمحر  ال ا    ك انلس ر  ا  ام و
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artinya  “ Dan kami tidak mengutus engkau Wahai Muhammad  
melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ( Qs :  21 ; 107 )

Salah satu implementasi dari Firman allah swt pada Qs ; 21 ; 
107 ini adalah dalam hal bertetangga di mana Rasul muhammad saw 
bersabda : 

:   ملس و  هيلع  هلل ا يلص  يبنل  ا  ل اق
 ه ر  اج  م ركيلف  رخ  ال ا  م  ويل  ا و  هلل اب  نم  ؤي  ن  اك  نم

Artinya  “ Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir ( 
qiamat ) maka hendaklah ia memuliakan tetangganya “ ( Hr. Bukhari 

dari Abu Hurairah ).

Dalam hadist ini Nabi muhammad saw katakana “ hendaklah ia 
memuliakan tetangganya “ tanpa menyebut agamanya apa, dan dalam 
konsep islam tentang tetangga adalah 40 rumah yang ada di samping 
kanan rumah kita, 40 rumah samping kiri , 40 depan dan 40 belakang 
rumah kita. islam mengajarkan kepada setiap muslim / mukmin agar 
bersikap simpati kepada siapapun tanpa  membedakan status social, ras, 
etnis, warna kulit, agama dan sebagainya, dalam konsep ajaran islam 
Nabi muhammad saw berkata  “ Kalau kalian memasak soup maka 
perbanyaklah kuahnya agar supaya kalian bisa memberikan soup itu 
kepada tetangga-tetangga kalian “, bahkan kalau ada seorang muslim 
memasak masakan yang aromanya dicium tetangganya karena aroma 
masakannya keras maka seyogyanya muslim itu mengirimkan masakan 
tersebut kepada tetangga yang mencium aroma masakannya.

Dalam ajaran agama islam keimanan itu adalah sesuatu yang 
diposisikan paling tinggi dan mulia , namun demikian tidaklah beriman 
seorang mukmin / muslim jika ada orang di sekitarnya terganggu dengan 
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ulahnya, perkataannya dan sebagainya. artinya kalau gara-gara ulahnya 
atau perkataannya  ada tetangga yang tersakiti maka yang berulah tidak 
baik yang berkata tidak baik itu sama dengan tidak beriman dan orang 
yang tidak beriman pasti tidak  bisa masuk surge.

maka dari itu tindak kekerasan , tindakan terorisme dengan 
membawa nama agama tidaklah dibenarkan, jangankan membunuh 
orang lain ( tanpa hak ) menyakiti perasaan orang lain saja dengan 
lisan dan prilaku sudah mengancam pelakunya  masuk neraka, apalagi 
membunuh. 

Semoga bermanfaat, amin ………
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3
Peran dan Fungsi 

FKUB dalam Pembangunan 
Kehidupan Beragama

Oleh : I Made Sudiarsa, S. Sos
(Ketua FKUB Kabupaten Karangasem)

Kehidupan Beragama di indonesia secara yuridis mempunyai 
landasan yang kuat dalam ketatanegaraan sebagaimana termaktub 
dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara 
berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa dan Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa mengandung 
perinsip bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang Beragama atau 
bukan Negara Teokrasi dan bukan pula suatu Negara Sakularistik. 
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Sedang pada ayat (2) mengandung pengertian:
1. Negara menjamin kemerdekaan, terkandung arti bahwa menjadi 

kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan dan 
mendorong tumbuhnya kehidupan agama yang sehat

2. Negara tidak mempunyai kompetensi untuk memaksa agama 
sebagaimana agama sendiri tidak memaksa setiap manusia 
untuk memeluknya.

3. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling mendasar, 
dan

4. Karena agama itu sendiri bersifat universal

Berdasarkan pada  pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut 
pemerintah merasa berkewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di 
indonesia dengan membentuk Kementerian agama Republik indonesia. 
Campur tangan pemerintah dalam urusan agama ini mendapat tanggapan 
dari sejumlah tokoh diantaranya adalah Hatta dan Daliar Noon, menurut 
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Hatta masalah agama dan negara harus dipisahkan, sedangkan menurut 
Daliar Noon berpendapat bahwa intervensi Negara/pemerintah dalam 
masalah agama sebatas lingkup administrasi (Hamidi 2001), Pendapat 
senada dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan m. Husnu abadi (2001) 
yang menyatakan intervensi Negara/pemerintah terhadap agama terbatas 
pada masalah administrasi belaka meliputi fasilitas, sarana dan prasarana. 
Jadi bukan pada materi agamanya atau dengan kata lain Negara tidak 
mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syariah dan ibadah 
agama-agama di indonesia

Pembangunan kehidupan Beragama di indonesia bertujuan 
agar kehidupan beragama itu selaku menuju berarah yang positif dan 
menghindari serta mengurangi akses-akses negatif yang akan muncul 
dan merusak kesatuan dan ketentraman masyarakat. menyadari akan 
realita multikultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa 
lalu serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka wadah kerjasama 
yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Peraturan Bersama menteri 
agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang 
Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah, 
menjadi sangat penting untuk direalisasikan di Daerah, dalam bentuk 
Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang berbasis pada 
pemeliharaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan funsi 
yang sangat setrategis dalam berperan serta membangun Daerah 
masing-masing di tengah krisis multi dimensional yang telah terjadi. 
Disadari bahwa krisis multi dimensional telah membawa dampak 
yang bersifat multi dimensional pula, yakni krisis Ekonomi, politik 
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dan moral, berimlikasi pada munculnya ketegangan sosial, stres 
sosial, merenggangnya kohesi sosial bahkan prustasi sosial, begitu 
pun terhadap degradasi moral. Fenomena ini secara fsikologis dan 
sosiologi berpengaruh terhadap sikap dan prilaku sosial di kalangan 
umat beragama, terjadinya konflik sosial, meningkatnya angka 
bunuh diri, merajarelanya korupsi merupakan  persoalan serius yang 
harus dicarikan solusinya, peran tokoh agama yang diharapkan dapat 
memberikan pencerdasan spiritual menjadi sangat penting.

Untuk itu ada 2 (dua) peran yang dapat dilakukan oleh FKUB, 
secara palarel Forum hendaknya dapat menjadi  jembatan penghubung 
di intrnal umatmasing-masingartinya masing-masing, agama secara 
Vertikal memiliki keyakinan, cara, etika, susila yang di miliki dan 
bersifat hakiki, hal ini merupakan perbedaan antara agama yang 
satu dengan yang lainnya harus dihormati oleh karenanya FKUB 
melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan 
kerukunan di internal umat, dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan 
tradisi keberagamaan masing-masing dengan tetap berpegang pada 
kaidah agama.

Secara horisontal, disamping di interen, maka dalam persepektif 
sosiologi agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama 
lainnya perlu dijaga dan dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB 
dapat menjalankan peran dan fungsinya, sebagai  berikut:

1. Sebagai wahana komunikasi, interaksi antar satu dengan yang 
lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama 
masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan 
saling menghormati.

2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengaruh pada 
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terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun menifast
3. Sebagai media harmonisasi  hubungan satu dengan yang lainnya 

dalam peran mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
keagamaan

4. melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama 
agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eklusif sehingga dapat 
terbangun kohesi sosial di kalangan umat beragama

5. membantu pemerintah Daerah dalam memperlancar pelaksanaan 
program-program pembangunan di daerah,

6. Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga 
iklim sosial dan politik yang kondusif.

7. Dan tentunya banyak hal lagi yang dapat dikerjakan dengan 
selaku bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di 
Daerah.
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4
Pembinaan Administrasi 

Kerukunan Umat Beragama 
Dalam Membangun Kerukunan
 dan Toleransi Umat Beragama

  
Oleh: I Gede Redita, S.Sos

(Sekretaris FKUB Kabupaten Karangasem)

I. Pendahuluan
Kegiatan administrasi adalah merupakan sentral suatu 

kegiatan apapun, tanpa kegiatan administrasi akan dapat kita lihat 
suatu organisasi sehat atau tidak bahkan amburadul atau tidak 
termasuk administrasi kegiatan oprasional.

mengawali suatu kegiatan apapun itu lebih-lebih kegiatan 
organisasi, karena di dalam kegiatan oprasional pasti akan 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut, seperti:
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1. Unsur perencanaan/flaning
2. Pengorganisasian
3. actuating/Pelaksanaan
4. Pengawasan/Kontrol
5. Hasil/outcame
6. Pelaporan/Evaluasi

Jadi kelima hal tersebut diatas adalah merupakan unsur 
administrasi bahkan bisa lebih tergantung manajement atau besarnya 
kegiatan.

Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa 
kegiatan administrasi dalam suatu kegiatan apapun diawali dengan 
kegiatan administrasi sesuai unsur-unsur tersebut diatas tadi.
II Maksud dan Tujuan

masud dibuatkannya materi yang berjudul Pembinaan 
administrasi Kerukunan Umat Beragama dalam membangun 
Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama adalah untuk  memenuhi 
permintaan surat Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten 
Karangasem dengan tujuan untuk dapat disosialisasikan pada acara 
sosialisasi Kerukunan Umat Beragama tanggal 25 Oktober 2015 
bertempat di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem.

III Contoh-Contoh Kegiatan Administrasi dalam Kegiatan 
Pembinaan Administrasi Kerukunan Umat Beragama.

Sebelum sosialisasi Kerukunan Umat Beragama
1. Unsur perencanaan, segala suatu yang akan dilakukan 

harus direncanakan secara matang, seperti kapan dimana 
dilaksanakan,siapa narasumbernya, apa materinya, berapa 
jam lamanya, siapa obyek sasaran tersebut, dan termasuk 
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penganggaran sumber dana, jumlah anggaran yang 
dibutuhkan dll. Kemudian dari unsur perencanaan juga 
karena dalam rangka Kerukunan Umat Beragama juga dapat 
dicatat komentar-komentar yang ada termasuk jumlah-
jumlah agama yang ada tempat-tempat wadah yang ada 
untuk melengkapi perencanaan yang lebih akurat

2. Pengorganisasian, penyusunan kepanitiaan unsur yang 
menjadi Panitia dll.

3. Unsur Pelaksanaan/setelah perencanaaan dan pengor ga-
nisasian selesai dengan matang maka lanjut kepada hari H. 
Yaitu pelaksanaan, mencatat, perencanaan dan peng orga -
nisasian sudah matang maka diharapkan pelaksanaanya 
akan dapat berjalan dengan lancar.

4. Unsur Pengawasan
Unsur pengawasan juga merupakan suatu yang sangat 
penting untuk dilaksanakan karena unsur ini mengandung 
hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua termasuk 
pencegahan suatu penyelewengan, banyak hal yang dapat 
kita cegah apabila pengawasan lebih dini dapat kita tetapkan.

 
5. Unsur Hasil/Outcame 

Unsur ini mengandung hasil yang ingin dicapai baik secara 
kuwalitas maupun kwantitas atau jumlah sasaran barangkali 
lebih mudah kita akan bisa capai tetapi yang terpenting 
adalah baik kwalitas maupun kwantitas kehidupanya 
seimbang dapat kita capai contoh misalnya: target peserta 
kita 100 orang  barang kali gampang kita penuhi misalnya 
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dengan pemenuhan absensi atas kelengkapan absensi 
peserta itu sangat gampang kita capai targetnya tetapi secara 
kwalitas harus menjadi perhatian kita semua, dimana hasil 
yang di capai agar efektif juga, utamanya yang berkembang 
di masyarakat karena dengan berkembangnya toleransi 
komumikasi yang semakin modern maka disamping 
berdampak kemajuan timbul dampak-dampak yang negatif 
yang akan bisa memecah persatuan dan kesatuan serta 
dampak negatif terhadap kerukunan umat Beragama. Seperti 
kita ketahui bersama bahwa ketidakrukukanan karena urusan 
agama atau kelompok agama sangat berdampak sensitif 
sekali, kalau salah dalam mengantisipasinya akan berdampak 
sangat panjang dan hebat seperti yang sudah kita lihat 
bersama antara lain; Dampak Sampit, Bali Nuraga, Tolikara 
(Papua), ambon, aceh Singkil dan ditempat-tempat lainnya 
oleh karena itu maka hasil Kerukunan Umat Beragama yang 
berwalitas perlu kita pelihara terus, karena Kerukunan itu 
sendiri sifatnya sangat dinamis sekarang rukun, besok aja 
bisa tidak rukun lagi, lain halnya kalau konflik politik yaitu 
kepentingan begitu adanya baik dan sepakat maka konflik 
akan hilang dengan sendirinya.

6. Unsur Pelaporan/Evaluasi

Unsur pelaporan adalah administrasi Kerukunan Umat yang 
tidak kalah pentingnya dengan unsur-unsur yang lain karena 
unsur ini mengandung transparansi,baik, penganggaran, 
kinerja, dan merupakan evaluasi pasca kegiatan sekaligus 
merupakan bahan-bahan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya 
karena mengandung bahan-bahan untuk selanjutnya 
didokumentasikan.
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IV Kesimpulan dan Penutup
Dari uraian-uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kegiatan administrasi dalam kegiatan apapun selalu 
diperlukan karena didalam kegiatan adminitrasilah kita dapat 
melaksanakan kegiatan dengan baik dan tranparasi  untuk gambaran 
apakah kegiatan yang kita laksanakan dapat dijalankan dengan 
baik atau perlu dikritisi mana-mana yang perlu dievaluasi sehingga 
kedepan kita harapkan jauh lebih baik.

Demikian beberapa hal secara singkat saya sampaikan 
semoga ada manfaatnya.
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5
Kerukunan dan Toleransi 

Antar Umat Beragama 
Menurut Gereja Katolik

Oleh:  Sr.M.Stefanie Sumiyati, SPM

A. Pengantar
Sejak awal mula, cita-cita kehidupan manusia adalah 

menginginkan rasa bahagia, aman, damai dan sejahtera. Permusuhan 
hanya akan menyebabkan hidup manusia terancam, kedamaian dirusak 
dan berujung pada kehancuran hidup manusia itu sendiri.

ironisnya justru manusia sendiri yang sering menciptakan 
permusuhan, dendam dan kedengkian, secara sadar melibatkan diri 
dalam pertentangan dan bahkan sampai saling membunuh.

Sangat disayangkan juga apabila keyakinan hidup atau agama 
yang diyakini sebagai sumber kebaikan dan kebijaksanaan, yang 
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mendatangkan kebahagianan, kedamaian dan ketentraman, telah 
dianggap sebagai penyulut permusuhan dan sumber perpecahan. Padahal 
Tuhan telah bersabda :”Kasihilah Tuhan allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu 
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri.”(Lukas 10 : 27) serta kasihilah musuhmu, 
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat 
bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci 
kamu” 

( Lukas 6: 27 – 28 ) 
Marilah kita refleksikan kembali secara jujur pergaulan dan relasi 

kita dengan sesama, kita masing-masing saling belajar dan membina 
kehidupan yang lebih harmonis, toleran, memupuk kebersamaan dan 
persaudaraan demi mencapai kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan 
dalam kehidupan kita.

B. Kerukunan beragama dalam ajaran Gereja Katolik
Sejak Konsili Vatikan ii, Gereja Katolik sangat menekankan dan 

turut memperjuangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, 
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karena dan demi keharmonisan, persaudaraan, damai sejahtera, 
persatuan, dan ”keselamatan” segenap umat manusia. Kerukunan dan 
toleransi antar umat beragama dilihat sebagai suatu kebutuhan hakiki 
dan universal. Dikatakan oleh Konsili Vatikanii : ”Tetapi kita tidak 
dapat menyerukan nama allah sebagai Bapa bagi semua orang, bila 
kita menolak orang-orang tertentu, yang diciptakan menurut citra 
allah,  sebagai saudara. Hubungan manusia dengan allah Bapa dan 
hubungannya dengan sesama manusia saudaranya begitu erat, sehingga 
allah berkata : ”Barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal allah” 
(1 Yoh 4 : 8). 

Jadi batallah dasar bagi setiap teori atau praktek, yang mengadakan 
pembedaan mengenai martabat manusia serta hak-hak yang bersumber 
padanya antara manusia dengan manusia, antara bangsa dengan bangsa. 
maka Gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau 
penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup 
atau agama, karena tindakan itu berlawanan dengan semangat Yesus 
Kristus, dan hendaklah mereka hidup dalam damai dengan semua orang, 
sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi putera Bapa di sorga.“ 
(Hardawiryana, S.J.; Dok. Konsili Vatikan ii, Obor, Jakarta 1993, hal. 
314 - 315). Dalam kutipan ini kiranya dapat dilihat pandangan Gereja 
Katolik tentang pentingnya, dasar, dan cara membangun kerukunan dan 
toleransi antar umat beragama:

1. Pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama
 Dalam pandangan Gereja Katolik, kerukunan dan 

toleransi antar umat beragama adalah penting bagi  praktek 
hidup beragama secara benar, konsekwen dan efektif. 
Tercapainya tujuan dari agama, yakni terwujudnya keselamatan/ 
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yang dapat dicapai melalui 
cinta kasih, yang tidak lain adalah kedekatan relasi antara manusia 
dengan allah dalam kedekatan relasi antara manusia dengan manusia. 



35smile 
movement

Terwujudnya kebutuhan yang hakiki dan cita-cita setiap insan manusia, 
yaitu damai sejahtera lahir dan batin dalam ”dunia” yang harmonis, 
rukun dan damai.

 
2. Dasar kerukunan dan toleransi antar umat beragama

”Kasihilah Tuhan allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri.”(Lukas 10 : 27) serta kasihilah musuhmu, berbuatlah baik 
kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang 
mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu” (Lukas 6: 
27 – 28 ).

Kesamaan kodrat dan martabat, kebebasan, hak dan 
kewajiban dari segenap umat manusia sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan yang secitra denganNya. (Kejadian 1:26-27) 
Persaudaraan universal, segenap bangsa merupakan suatu masyarakat 
atau keluarga umat manusia, yang adalah putera-puteri dari allah yang 
satu dan sama;

allah yang satu dan sama sebagai sumber dan tujuan dari segala 
bangsa, termasuk sumber dan dari agama-agama yang berbeda; allah 
itu merupakan sumber keselamatan yang dibutuhkan dan didambakan 
setiap orang;

Universalitas Keselamatan dari allah, yang terwujud secara 
penuh dalam Yesus Kristus, diperuntukkan bagi segenap bangsa. Jadi 
bagi segenap umat manusia dari pelbagai golongan agama.

inti dari keselamatan dari allah adalah ketenteraman lahir 
dan batin yang diperoleh melalui kedekatan relasi vertikal maupun 
horizontal, yakni damai sejahtera dan persekutuan lahir dan batin antara 
manusia yang satu dengan sesama manusia yang lain sebagai wujud 
nyata dari kedekatan relasi dengan Tuhan;

Dasar dan serentak tujuan maupun wujud dari relasi tersebut 
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adalah cinta kasih.
Dan yang dimaksudkan dengan cinta kasih adalah seperti apa 

yang dilukiskan oleh rasul Paulus, yaitu: “ murah hati, tidak cemburu, 
tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang 
tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, 
tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena 
ketidak-adilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu (tidak 
membeberkan jelekan/kesalahan orang lain), mengharapkan segala 
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu (Kor.13:4-7).

”Cinta inilah yang menjadi dasar atau landasan utama bagi 
usaha dan terwujudnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 
Dengan adanya cinta manusia mampu menghargai satu sama lain, 
hidup bersama dengan rukun dan damai, kendati ada rupa-rupa 
perbedaan, dan saling menunjang atau bekerjasama dengan baik. 
Cinta kasih tersebut merupakan buah dari Roh Kudus, yang tidak lain 
adalah Roh allah sendiri. 

Dengan daya Roh Kudus orang-orang yang berbeda dan asing 
satu sama lain dapat saling menghargai, memahami dan berkomunikasi 
dengan baik (Kisah Para Rasul 2:1-12), dapat menjadi sehati sejiwa, 
saling menunjang dan solider dalam suka dan duka (Kisah Rasul-Rasul 
2:41-47). 

Kehadiran, karya dan buah-buah Roh Kudus tak dibatasi dengan 
ruang dan waktu. Roh Kudus dapat hadir dan berkarya dalam diri setiap 
orang, yang adalah ciptaan allah, kapan saja dan dimana saja, tanpa 
membedakan agama, asal, dll. 

maka Roh yang satu dan sama dapat mempersatukan orang-orang 
yang berbeda-beda, entah dalam iman dan agama maupun dalam hal 
apa saja.

3. Cara membangun kerukunan dan toleransi menurut Gereja 
Katolik.
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Konsili Vatikan ii dalam dokumen Nostra aetate tentang hubungan 
Gereja Katolik dengan agama-agama lain (Kristen lain, islam, Yahudi, 
Hindu,Budha, dan kepercayaan kepada Tuhan), selain menjelaskan 
tentang kebutuhan, kewajiban dan dasar-dasar untuk membangun 
kerukunan dan toleransi antar umat beragama, menjelaskan pula tentang 
cara-caranya. 

Cara-cara yang dikemukakan oleh Konsili Vatikan ii dapat 
dirangkumkan sebagai berikut : membangkitkan kesadaran dan 
pengakuan akan masalah, kebutuhan dan kewajiban bersama, serta 
dasar-dasar dan cara-cara untuk membangun kerukunan dan toleransi 
antar umat beragama, untuk menjadi motivasi serta ”bekal” bagi usaha 
dimaksud. 

Jadi perlu proses penyadaran dan komitment. Hal ini dapat 
dilakukan terutama melalui dialog kemanusiaan dan persaudaraan 
insani maupun ilahi.

menumbuh-kembangkan sikap dasar yang mutlak perlu bagi 
kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

misalnya sikap mau dan senantiasa berusaha untuk SaLiNG terbuka, 
memahami, mengakui, menghargai, dan berdialog satu sama lain.

Juga mau dan selalu berusaha untuk saling berelasi dan bekerjasama. 
Berusaha meningkatkan pemahaman akan pihak lain melalui study 
bersama atau saling tukar informasi tentang kekayaan rohani/keagamaan 
masing-masing.

Berusaha untuk senantiasa menghindari cara-cara yang dapat 
merusak kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 

misalnya mengadakan pelbagai upaya untuk menghindari kata-
kata, penilaian-penilaian, tindakan-tindakan, yang ditinjau dari segi 
keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan saudara-saudari dari 
golongan agama lain, sehingga mempersulit hubungan dengan mereka. 

Penghargaan terhadap nilai-nilai atau kebijakan lokal dan 
penggalian, pelestarian sert pendayagunaannya secara bersama-sama.
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melaksanakan pertobatan hati secara tulus, meluas, konsekwen 
dan konsisten.

C. Penutup
Kita patut bersyukur kepada allah yang mahabaik bahwa Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Karangasem ini, 
telah terbentuk atas kesadaran dan kehendak baik bersama untuk 
menciptakan rasa damai, aman, tentram dan sejahtera dalam kehidupan 
bersama sebagai makhluk ciptaan allah yang Satu, semartabat dan 
sebagai saudara.


