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Abstrak   

Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antarumat 

Beragama Di Kota Surakarta 

Indonesia memiliki sumber daya manusia yang beraneka ragam, apabila 

tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan terganggunya suasana hidup 

yang rukun, damai. Salah satu cabang kehidupan yang sangat rentan terhadap 

timbulnya konflik adalah masalah kehidupan antarumat beragama, yang sangat 

mudah disulut dan mengakibatkan munculnya disharmoni dalam  kehidupan 

masyarakat.  

Pokok permasalahan adalah tentang konsep kerukunan umat beragama, 

dan peran kaum muslim dalam pembinaanya di kota Surakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama 

yang dikembangkan adalah kerukunan hidup antarumat beragama yang berpijak 

dari perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yaitu Pasal 29, Penetapan Presiden no 1 tahun 1965, dan peraturan bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9/8 tahun 2006, yang berisi  

bahwa kerukunan hidup umat beragama bukan berarti kebersamaan dalam  suatu 

kegiatan, atau penyatuan keyakinan agama, tetapi adalah suatu kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang rukun, aman, damai, saling menghargai diantara 

semua komponen umat beragama, yang berdasarkan atas kejujuran apa yang 

diyakini dan kemauan berdialog diantara mereka atas keyakinan tersebut. 

Diharapkan dengan melakukan langkah-langkah tersebut bisa  terjalin 

keterbukaan diantara semua komponen warga masyarakat. 

Bagi segenap umat beragama yang menjadi warga Negara Kesatuan 

Republik Indonesia disarankan untuk membiasakan dialog diantara mereka 

tentang perbedaan yang ada. Agar semua hal bisa dibicarakan dengan baik, 

sehingga masalah yang mendasari bisa ditemukan dan dicari jalan keluarnya. 

Dialog tersebut perlu karena untuk meminimalisir distorsi informasi  yang 

berakibat pada terganggunya hubungan umat beragama satu dengan umat 

beragama yang lain.   

Kata Kunci              :   Pembinaan,   Kerukunan,  Umat Beragama. 

 

 



THE ROLE OF THE MUSLIM IN THE PROMOTION HARMONY AMONG 

RELIGIONS CITY SURAKARTA 

By: A. Sulaeman Rahmadi (O 000 090 009) 

 

Abstract 

Indonesia has the human Resources of diverse, if not managed properly, could 

lead to disruption of the harmonious atmosphere of life, and peace in all sides of 

human life. Among one of the vulnerable side of life is a matter of conflict 

between religious life, which is easily ignited and cause disharmony in society. 

The issue is about the concept of religious harmony, the role of Muslims in the 

construction,in the city of Surakarta.  

The results obtained are, that inter-religious harmony is developed inter-

religious harmony which is based of the existing law of the Republic of Indonesia, 

namely Article 29, Presidential Determination No. 1 of 1965, and regulations with 

the Secretary of the Interior and Minister of Religion number 9/8 2006. Which 

contains the harmony of religious life does not mean being together in an activity, 

or the unification of religious belief, but it is a life of nation and state are quiet, 

safe, peaceful, mutual respect among all the religious component, which builds on 

what is believed honesty and willingness dialogue between them on that 

belief. Expected to perform these steps can be established between all the 

components of the openness of the community. 

For all the religious people who become citizens unitary Republic of Indonesia 

are advised to familiarize and establish a dialogue between them on the 

differences. That all things can be discussed properly, so that the underlying 

problem can be found and sought a way out. Dialogue to minimize the distortion 

of information that resulted in the disruption of religious ties. 
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A. Pendahuluan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai sumber daya yang  

beraneka ragam, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Ada  

berbagai macam suku, bahasa, yang berkembang dan diakui keberadaanya. 

Masing-masing warga pasti memeluk satu agama (kepercayaan), ada Islam, 

Hindu, Budha, Kristen baik Katolik atau Protestan, dan juga Konghucu   yang 

di resmikan sebagai salah agama yang dianut di Negara ini pada masa 

pemerintahan  Abdurrahman Wahid. Keanekaragaman  kepercayaan  tersebut 

sering kali disalahgunakan oleh beberapa orang tertentu untuk mengadu domba 

dengan tujuan untuk meraih keuntungan bagi mereka sendiri. Seperti kasus 

Ambon, Poso, Peristiwa Mei 98, Peristiwa Malari, G30S/PKI, yang berakibat 

munculnya gangguan yang sudah diupayakan untuk bisa terkendali dan 

berjalan dengan baik.  

Kalau dilihat dari latar belakang sejarah maka ada konflik yang cukup 

panjang yang terjadi antara Muslim dengan Kristiani, terutama pada masa 

penjajahan yang melanda penduduk Nusantara ini pada masa lalu yang 

dilakukan oleh Bangsa-bangsa dari Negeri Eropa yang semuanya menganut 

Agama Kristen. 
1
 

Adanya perbedaan faham dan ajaran diantara agama satu dengan yang 

lainnya sering dijadikan alasan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ingin 

menduduki kursi  kekuasaan, seperti kepentingan ekonomi atau perdagangan, 

yang kemudian berubah menjadi imperialisasi dan kolonialisasi, sehingga 

muncul slogan Cuius egio, elius religio (raja menentukan agama didalam 

daerahnya.
2
Oleh karena itu diperlukan suatu kondisi aman dan tentram, bebas 

dari berbagai macam konflik yang mengganggu stabilitas keamanan di segala 

bidang. Dengan stabilitas keamanan yang terjaga dengan baik, maka segala 

program yang dicanangkan akan berjalan dan tercapai dengan baik. Dengan 

kata lain diperlukan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

agar segenap rencana pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik dan 

tercapai segala tujuannya. 
3
    

Agar tercapai kerukunan hidup diantara para penganut agama tersebut, 

maka diperlukan satu sikap dan peraturan yang  jelas  yang diterapkan dalam 

                                                           
1
Tim balitbang PGI,Meretas Jalan teologi Agama-agam,BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2003, 

hal 7-8.   
2
 Solihan mahdum Cahyana, Pemberdayaan FKUB , makalah dalam Pembinaan Kerukunan 

Umat Beragama di Surakarta, kamis 28-29 maret 2007.  
3
 Sujangi, Kajian dan Masyarakat III: Tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, 

Balitbang Departemen Agama, 1998 



kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita bisa 

mencapai tujuan tersebut.  

Jika dipandang dari sudut pandang ajaran, maka memang itulah ajaran 

yang disebarkan, dan memang demikianlah perintah dari kitab mereka yang 

menganjurkan untuk melakukan penyebaran (penginjilan).
4
  

Agama Islam mengatur segenap sendi kehidupan manusia. Tidak 

terkecuali tentang petunjuk bagaimana sikap seorang muslim ketika bergaul  

(berinteraksi) dengan orang lain dalam masyarakat, termasuk dengan kalangan 

non muslim, dimana kita diharuskan  untuk  membina hubungan yang  baik 

dengan mereka.  

Didalam Al Qur an ada amanat agung dari Allah untuk mendakwahkan 

Islam kepada umat lain yang belum memeluk Islam, demikian juga dengan 

umat beragama yang lain juga mempunyai amanat agung juga kepada kaum 

Muslimin untuk mengikuti agama mereka. Kalau pelaksanaan dari masing-

masing amanat agung itu tidak diatur, maka akan berpotensi menimbulkan 

konflik yang muncul di kalangan masyarakat, yang tidak menutup 

kemungkinan  menyebar ke dalam bidang-bidang  yang lain. Maka diperlukan 

satu sikap kedewasaan diantara para pemeluk agama dalam menyebarkan 

agama diantara mereka. Hal itu dikarenakan setiap umat beragama mempunyai 

amanat agung untuk mengajak manusia mengikuti agama yang mereka anut.  

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kota Solo/Surakarta disamping 

sebagai Kota Batik, juga dikenal sebagai kota yang adem-adem saja dalam hal 

hubungan antar  umat beragama. Dalam hal pendirian rumah ibadah misalnya, 

konflik yang timbul beberapa waktu yang lalu bisa diselesaikan dengan cara 

yang damai. Termasuk dalam hal penyiaran agama maka di Kota Solo sudah 

terjalin komunikasi yang cukup baik diantara para pemuka  agama di Kota 

Surakarta untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. 

Kondisi diatas menarik untuk dicermati dengan baik, bagaimanakah  usaha 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakatnya terutama 

kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut dalam membangun kerukunan 

hidup antara umat beragama, ditengah munculnya beberapa kasus yang 

berkaitan dengan kehidupan antara umat beragama, yang mengarah kepada 

disintegrasi bangsa seperti Pendirian Rumah Ibadah di Bandung yang 

menimbulkan pro dan kontra dari Kristen Batak (HKKBP), kasus Doulos,
5
 dan 
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lain sebagainya yang mengganggu ketertiban dan keamanan  dalam kehidupan  

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

B. Kerangka Teori 

Judul Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan Kerukunan Hidup 

Antarumat Beragama di Surakarta, bila diurai dari asal katanya maka akan 

tergambar seperti dibawah ini:  

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki   oleh orang (kelompok) yang berkedudukan di 

masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah peranan yang 

berarti bagian yang dimainkan seorang   pemain (film, sandiwara, dsb).
6
 

Sedang kaum  muslimin adalah  kelompok  manusia (masyarakat) yang 

menganut agama Islam. Mereka biasa disebut dengan umat muslimin. 

Kata pembinaan berasal dari kata bina yang berarti bentuk  mendapat 

tambahan pen dan akhiran an yang berarti rangkaian pekerjaan membuat 

(membentuk) sesuatu, bisa barang atau sistim kehidupan masyarakat.  

Kata kerukunan berasal dari kata rukun dalam Bahasa Arab yang berarti 

pojok,
7
 baik atau damai. Ketika digunakan dalam bahasa Indonesia kemudian 

kata ini  mendapat tambahan awalan  ke  dan akhiran  an.  Secara bahasa 

berarti perihal hidup rukun, tetapi secara istilah mengandung makna 

kehidupan yang damai tanpa ada pertikaian antara satu individu dengan 

individu yang lain atau satu atau beberapa kelompok dengan kelompok yang 

lain. 

Kata hidup adalah  merupakan suatu keadaan manusia dalam 

kesehariannya selama masih  diberi kesempatan untuk ber’amal didunia ini.  

Umat beragama adalah para pemeluk/penganut suatu agama, seperti umat 

beragama Islam, umat beragama Kristen, umat beragama Budha dan lain 

sebagainya.  

Jadi peran kaum  muslimin  dalam  pembinaan kerukunan hidup antarumat 

beragama adalah sebagai salah satu komponen dalam upaya mewujudkan 
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kerukunan antarumat beragama, sebagai salah satu syarat bagi tercapainya 

cita-cita bangsa Indonesia.  

Dalam menggapai tujuan  bersama yang sudah ditetapkan oleh negara, 

maka diperlukan suatu kondisi yang stabil dalam kehidupan masyarakatnya. 

Kondisi itu diperlukan agar segala program yang sudah dicanangkan tidak 

terganggu atau hancur karena adanya kondisi yang tidak kondusif di  

masyarakat.  

Dalam kehidupan kita sekarang ini, tidak ada satupun manusia yang tidak 

terikat (terkotak) dalam satu negara. Konsekwensinya adalah kita harus 

tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang sudah dibuat oleh negara tersebut. 

Maka dalam hal ini negara mempunyai kekuatan untuk memerintahkan warga 

negaranya untuk mengikuti segala program yang sudah ditetapkan.  

Dalam  ungkapan lain dalam sudut pandang sosiologi, bahwa masyarakat  

adalah sebuah sistim sosial yang terintegrasi oleh adanya kesepakatan 

bersama (colective consciuusness). Kebersamaan dan kohesi sosial 

dimungkinkan karena adanya hubungan fungsional antar bagian pembentuk 

sistem (Interdependency). Dengan demikian kondisi masyarakat akan selalu 

dalam kondisi equibilirum.  Seandainya ada perubahan-perubahan, baik 

karena faktor internal maupun eksternal, perubahan itu diyakini tidak akan 

sampai menggganggu integritas sosial atau keseimbangan sosial, sebab sifat 

perubahan yang terjadi lebih bersifat gradual ketimbang mendasar.
8
    

Kedudukan kerukunan adalah sangat penting, karena tanpa kerukunan kita 

tidak bisa melaksanakan program kehidupan kita dengan baik. Maka baik 

sekali kalau kita mencermati pernyataan  Said Aqil Husein Munawar 

menyatakan bahwa: 

 Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan 

yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan 

perbuatan dan tindakan. Sedangkan kesatuan perbuatan dan tindakan 

menanamkan rasa tanggung jawab bersama umat beragama, 

sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab 

atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan antarumat 

beragama masyarakat menyadari bahwa negara adalah milik bersama 

dan menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Karena itu, 

kerukunan antarumat beragama bukanlah kerukunan sementara, 
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bukan pula kerukunan politis, tapi  kerukunan  hakiki
9
 yang dilandasi 

dan dijiwai oleh agama masing-masing.  

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa secara historis, 

kerukunan dalam pergaulan hidup telah menjadi milik dan ciri 

bangsa Indonesia sendiri sejak zaman leluhur dahulu. Maka 

mewujudkan kerukunan antar umat beragama sebenarnya bukan 

merupakan usaha baru, tetapi sebagai bagian dari usaha dalam 

memelihara identitas dan  integritas  bangsa dan Negara.    

Oleh karena itu menurutnya, dalam usaha untuk mewujudkan 

kerukunan antar umat beragama diperlukan beberapa unsur sebagai 

penunjang utama. Unsur yang terkandung dalam pengertian 

kerukunan antar umat beragama adalah: 

1. Adanya beberapa  subjek sebagai unsur  utama. 

Subjek yang dimaksud disini adalah tiap golongan umat 

beragama itu sendiri yang menjadi unsur utama dalam 

kerukunan ini. Walaupun bangsa Indonesia   terdiri dari 

berbagai pemeluk agama, namun agama itu sendiri tidak 

melarang pemeluknya untuk rukun dengan pemeluk agama yang 

lain.   

2. Tiap subjek berpegang  pada agama  masing-masing. 

Tiap subjek harus menyadari, bahwa perbedaan agama bukan 

sebagai arena atau sarana persaingan yang tidak sehat. 

Berpegang kepada agama masing-masing dan memahami 

urgensi kerukunan, maka kerukunan antarumat beragama tidak 

lagi merupakan masalah yang hanya menjadi topik pembicaraan 

secara teoritis, tapi sebagai sarana untuk membuka jalan dalam 

mewujudkan kerukunan secara praktis dan pragmatis, sehingga 

kerukunan antarumat beragama tidak lagi mengendap dalam 

teori statis dengan status quo yang hanyut dengan arah dan 

tujuan yang tidak jelas.   

3. Tiap subjek menyatakan diri sebagai partner.  

Kerukunan meminta kesediaan setiap subyek untuk saling 

menyatakan diri sebagai partner antara satu dengan yang lain. 

Yang dimaksud dengan menyatakan diri disini adalah dengan 
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saling pengertian, tidak menekan atau ditekan oleh kemauan dari 

masing-masing subyek. 
10

 

Tetapi kerukunan juga tidak bisa didasarkan pada pelaksanaan 

kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh 

kebebasan orang lain. Maka menarik sekali apa yang diungkapkan oleh 

Sholeh Ihrom : 

”Kerukunan hidup antar  umat beragama tidak akan tercapai jika 

tidak ada kebebasan memeluk agama sekaligus pembatasan terhadap 

kebebasan  tersebut. Jaminan akan mempraktekkannya, melaksanakan 

ibadahnya dan menaatinya terdapat dalam pembukaan deklarasi HAM 

alinea 6, pasal 1,2 dan 18. Sedang pembebasan terhadap kebebasan 

dimulai dari pasal 29 ayat 2 dan 3, kemudian pembukaan alinea 

1,2,3,4,5,6,7,8 pasal 1,2,10,12,18. Dalam deklarasi HAM, memang 

individu atau kelompok diberi kebebasan beragama, akan tetapi dalam 

deklarasi tersebut juga sekaligus membatasi kebebasan tersebut. Ini 

berarti bahwa sejak awal penyusun deklarasi tersebut sudah menyadari 

bahwa kebebasan mutlak itu adalah tidak ada, karena akan 

berbenturan dengan kebebasan orang lain. Maka bisa disimpulkan 

bahwa kebebasan manusia adalah kebebasan dalam keterikatan 

keterbatasan. Pembatasan kebebasan, tema tersebut jarang sekali 

diungkap oleh berbagai media masa.  termasuk pembatasan dalam 

masalah kebebasan beragama, menurut deklarasi HAM Pasal 29 ayat 

2 dan 3 boleh dilakukan sepanjang berdasarkan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan yang layak terhadap syarat-syarat yang adil dalam hal 

kesusilaan, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam satu 

masyarakat yang demokratis. 
11

 

Oleh karena itu upaya penyebaran agama yang dilakukan oleh 

penganut agama tertentu kepada penganut agama yang lain adalah 

merupakan salah satu bentuk dari memandang  rendah terhadap martabat 

dan masalah-masalah dasar yang lain, yang akan menimbulkan kemarahan 

hati nurani yang berujung pada timbulnya ketakutan dan suasana hidup 

yang tidak nyaman.
12

 Maka  setiap orang harus mendapatkan perlindungan 
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hukum yang sama agar orang tidak memilih kemarahan, anarkhis, 

pemberontakan, guna menentang kelaliman dan penindasan.   

Selanjutnya Sholih Ihrom menjelaskan bahwa : 

”Seharusnya setiap penganut agama mempunyai niyat, program 

dan implementasi yang jujur dan jernih untuk menciptakan 

persahabatan dan pergaulan yang nyaman tanpa harus melewati batas-

batas ajaran agama lain yang memang merupakan wilayah terlarang 

untuk dicampurinya. Setiap penganut agama harus mempunyai 

komitmen untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh terhadap 

semangat ini. Maka diharapkan setiap usaha pengajaran, pendidikan  

dan penyebaran dilakukan sesuai dengan ketentuan    yang  berlaku 

disuatu wilayah.” 
13

 

Sebagai warga negara maka kita tidak bisa lepas dari peraturan 

perundangan yang berlaku. Tidak terkecuali dalam bidang kehidupan 

berbangsa dan bernegara,  maka kerukunan yang dimaksud adalah 

kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Oleh karena itu maka kerukunan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tidak berarti harus mencari kesamaan diantara agama dan 

pemeluknya yang akan mengarahkan kerancuan dalam kehidupan kita, 

yang bisa membuat kita terjerumus kedalam apa yang dinamakan dengan  

sinkritisme,  tetapi kerukunan tersebut adalah dalam menjalani kehidupan 

berbangsa dan  bernegara 

C. Metode penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung dengan data 

kepustakaan yang relevan, sehingga sumber datanya diambil langsung dari 

tempat kejadian perkara dan dari berbagai khasanah pustaka yang ada di 

berbagai perpustakaan yang ada di kota Surakarta dan sekitarnya, terutama dari 

beberapa perguruan tinggi dan penerbitan yang terkait dengan hal tersebut 

diatas.  

Sumber data pokok masing-masing kitab dari para pemeluk agama, 

perundang-undangan yang  berlaku, dan keterangan yang langsung diambil dari 

nara sumber dengan cara wawancara, observasi, angket kepada pihak-pihak 
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yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik diatas yang 

diambil dari berbagai tempat yang berkaitan dengan permasalahan diatas.  

Sumber data pendukung berupa buku-buku yang membahas tentang hal 

tersebut, dan juga majalah-majalah, jurnal ilmiyah, dan semua khasanah 

pustaka yang terkait dengan topik penelitian diatas.  

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan wahyu Al Qur an. Sedang alat pendekatan yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah informasi berupa  pertanyaan yang bersifat 

semi terbuka  yang bertujuan untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang 

ada di rumusan  masalah.
14

   

D. Hasil penelitian 

Hasil penelitian yang didapat adalah, bahwa kerukunan antar umat 

beragama yang dikembangkan adalah kerukunan hidup antar umat beragama 

yang berpijak dari perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yaitu Pasal 29, Penetapan Presiden no 1 tahun 1965, dan 

peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama nomor 9/8 tahun 

2006. Yang berisi  bahwa kerukunan hidup umat beragama bukan berarti 

kebersamaan dalam  suatu kegiatan, atau penyatuan keyakinan agama, tetapi 

adalah suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, aman, damai, 

saling menghargai diantara semua komponen umat beragama, yang didasari 

atas kejujuran apa yang diyakini dan kemauan berdialog diantara mereka atas 

keyakinan tersebut. Diharapkan dengan melakukan langkah-;angkah tersebut 

bisa  terjalin keterbukaan diantara semua komponen warga masyarakat. 

E. Kesimpulan dan saran  

a. Kesimpulan. 

Berdasarkan  uraian dan halaman terdahulu maka kami simpulkan bahwa : 

1. Konsep Kerukunan antar umat beragama yang dikembangkan di FKUB 

Kota Surakarta adalah suatu langkah upaya bersama dan koordinatif  

yang dilakukan oleh umat beragama bersama pemerintah daerah untuk 

mewujudkan suatu kehidupan  antarumat beragama yang dilandasi 

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai 

keseteraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perundangan yang berlaku, 

yang diwujudkan dalam interaksi sosial diantara komponen warga 

masyarakat dan sekaligus menjadi warga Negara Kesatua Republik 

Indonesia, yang dilandasi oleh kemauan untuk mengadakan dialog yang 
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berdasarkan kejujuran dari masing-masing komponen warga negara 

terhadap keyakinannya masing-masing yang diungkapkan kepada 

komponen warga negara yang lainnya.  

2. Sedang peran kaum muslimin di dalam program kerukunan umat 

beragama di FKUB Surakarta adalah sebagai subjek dari upaya 

tercapainya kerukunan hidup antar umat beragama, disamping itu 

mereka juga berperan sebagai motor (penggerak) dan inisiator  dari 

setiap kegiatan yang diprogramkan dan dijalankan.  

b. .Saran-saran.  

Dari usaha penelitian dilakukan, ada beberapa saran atau masukan 

yang diperuntukkan kepada: 

1. Bagi umat beragama maka perlu menjalin komunikasi yang baik sehingga 

bisa memahami pandangan dan ajaran agama dari umat beragama lain. 

Langkah ini perlu ditempuh agar batas-batas dalam berinteraksi bisa 

ditemukan dan dijaga untuk tidak dilanggar diantara masing-masing 

komponen.  

2. Bagi para pemimpin agama maka perlu sikap yang arif dan bijaksana dalam 

mensikapi setiap permasalahan yang timbul dan memilah-milahnya dengan 

baik. Sehingga bisa ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.  

3. Bagi pemerintah, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan warga yang 

menjadi tanggung jawabnya, mensosialisasikan dengan baik program-

program yang sudah ditetapkan.  

4. Bagi para peneliti dan pemerhati ilmu sosial keagamaan, penelitian ini perlu 

dikembangkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, 

dengan teori-teori dan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. 

5. Dan pihak-pihak lain yang simpati terhadap permasalahan kerukunan hidup 

antarumat beragama.  Kepada mereka penulis menyarakan bahwa dalam 

menggapai kerukunan hidup antarumat beragama, maka diperlukan dialog  

yang menetapkan suatu kesepakatan bersama yang dijadikan dasar dalam 

melangkah, yang melibatkan  berbagai komponen yang ada di dalam suatu 

wilayah, dengan menjunjung tinggi kejujuran pada diri sendiri atas agama 

yang dianutnya, dan mengatakannya kepada orang lain apa yang 

dikehendakinya.   
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