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PERAN TOKOH AGAMA DALAM MERAJUT PLURALITAS 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) peran tokoh agama di 

Kartasura dalam merajut pluralitas, 2) Mendeskripsikan kendala yang dialamai tokoh 

agama dalam merajut pluralitas, 3) Mendeskripsikan solusi menyikapi kendala tokoh 

agama dalam merajut pluralitas. Subjek penelitian ini adalah tokoh agama islam yang 

berada di Kecamatan Kartasura. Objek penelitian adalah peran dalam merajut 

pluralitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi 

sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis data menerapkan teknik analisis 

data model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) tokoh agama berperan dalam merajut 

pluralitas yaitu membimbing umat, memberikan contoh tauladan, saling tolong 

menolong, gotong royong atau saling ta’awun, menyampaikan dengan hikmah. 2) 

Kendala dari tokoh agama dalam merajut pluralitas adalah tingkat pemahaman 

masyarakat, penalaran, daya pikir, serta fanatisme dalam melihat perbedaan. 3) 

Solusi menyikapi kendala tokoh agama dalam merajut pluralitas adalah dengan 

menebalkan rasa bersabar, menyampaikan dengan hikmah, mempelajari ilmu dasar 

dalam mempelajari Quran dan Hadist, serta mempelajari ilmu bantu seperti 

psikologi, sosiologi, antropologi dll. Jadi peran tokoh agama dalam masyarakat 

memiliki peran yang begitu besar sebagai benteng moralitas dalam membina 

kerukunan atau merajut pluralitas.  

Kata kunci : Peran, Tokoh Agama, Merajut Pluralitas 

ABSTRACT 

 This study aims to describe 1) the role of religious leaders in Kartasura in 

plurality knitting, 2) Describe the obstacles faced by religious leaders in knit 

plurality, 3) Describe the solution to address the constraints of figures in plurality 

knit. The subject of this research is Islamic religious leaders who are in Kartasura 

District. The object of research is the role in knit plurality. Data collection techniques 

in this study using the method of observation, interview and documentation. Test the 

validity of data by triangulation of data sources and data collection techniques. Data 

analysis applies interactive model data analysis technique through data collection, 

data reduction, and conclusion. 

 The results of this study show that 1) the role of religious leaders in plurality 

knit is to guide the people, provide examples of role models, mutual help, mutual 
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assistance or mutual ta'awun, convey with wisdom. 2) Obstacles of religious leaders 

in plurality knit is the level of understanding society, reasoning, piker, and fanaticism 

in seeing the differences. 3) The solution to address the obstacles of religious leaders 

in plurality plastering is to throw a sense of patience, convey with wisdom, learn 

basic science in studying Quran and Hadith, and studying aids such as psychology, 

sociology, etc. So the role of religious leaders in society has a role that is so great as 

a fortress of morality in fostering harmony or knit plurality. 

Keywords: Role, Religious Leaders, Knitting Plurality 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang begitu unik. Keunikan negara ini tercermin pada 

setiap dimensi kehidupan masyarakatnya. Negara kepulauan yang terbentang dari 

Sabang sampai Merauke ini memiliki jumlah penduduk yang besar, sumber daya 

alam, suku, bahasa, budaya, agama dan adat istiadat. Masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. 

Keanekaragaman itu sering dikenal dengan sebutan masyarakat multikultural. 

Menurut Sulalah (2011: 42) menjelaskan istilah multikultural dengan 

memahami istilah multi yaitu “berjenis-jenis, bukan sekedar pengakuan akan adanya 

yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi 

yang sangat luas dan kompleks karena berhubungan dengan ideologi, politik, dan 

ekonomi”.  

Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Menurut 

Na’im dan Syaputra (2010: 5) bahwa “jumlah suku bangsa yang ada di indonesia 

secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa”. Masing-masing suku 

bangsa hidup dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang tidak sama. Semua 

daerah di Indonesia memiliki budaya masing-masing yang menunjukkan ciri khas 

masyarakat tersebut.Berbagai bentuk kegiatan, ritual, adat, kesenian, tari, bahasa, 

serta tradisi lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya saja 

pemakaman di dalam goa masyarakat toraja dan tradisi bakar mayat (ngaben) di Bali.   

Masyarakat Indonesia terkenal majemuk yang dapat dibuktikan melalui lambang 

negara Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu di formalkan 

oleh pendiri bangsa agar menjadi perekat di tengah-tengah perbedaan masyarakatnya 

yang plural. Masyarakat pluralmemiliki perbedaan secara vertikal maupun 
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horizontal. Perbedaan secara vertikal itu memandang lapisan atas ataupun bawah, 

sedangkan horizontal semua di sejajarkan tidak memiliki tingkatan yang lebih 

diantara satu sama lain.  

Konsep tentang multikulturalisme telah lama mendominasi kehidupan 

masyarakat. Masyarakat multikultural disini lebih dipandang sebagai masyarakat 

yang memiliki kesederajatan dalam bertindak di negara meski berbeda. Masyarakat 

multikultural bukan sekedar konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan 

bangsa dalam kemajemukan masyarakat, tetapi lebih menekankan sebagai 

keanekaragaman kebudayaan pada kesederajatan. 

Pluralitas keagamaan merupakan realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Menurut Sulalah (2011: 2) “pluralitas keagamaan, sebagaimana pluralitas-

pluralitas lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural, dan pluralitas bahasa, adalah 

semacam hukum alam. Artinya mengingkari pluralitas keagamaan sama dengan 

mengingkari hukum alam”. Pluralitas keagamaan merupakan suatu kondisi yang 

tidak dapat diingkari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Bukti dari 

berketuhanan itu pada dasar negara ini yaitu Pancasila pada sila pertamayang 

berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar itulah yang harus dipahami oleh setiap 

lapisan masyarakat Indonesia yang Plural itu. Pemahaman yang arif terhadap 

multikulturalisme akan menembus tembok-tembok pemisah yang mengisolasi setiap 

sendi kehidupan yang selama ini dinilai menjadi penyebab konflik. 

Keragaman agama di Indonesia terutama merupakan hasil pengaruh letak 

Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menempatkan 

Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut. Posisi yang demikian 

membuat Indonesia yang dahulunya Nusantara sejak lama mendapatkan pengaruh 

dari bangsa lain melalui kegiatan para pedagang, di antaranya adalah pengaruh 

agama. Pengaruh yang datang pertama kali adalah pengaruh agama Hindu dan Budha 

yang dibawa oleh para pedagang dari India dan China. Pengaruh yang datang 

berikutnya adalah pengaruh agama Islam. Pengaruh yang datang belakangan adalah 

pengaruh agama Kristen dan Katholik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat sejak 

kira-kira tahun 1500 Masehi. 
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Daerah ini merupakan daerah yang maju, maka sudah menjadi kewajaran bahwa 

daerah ini menjadi tujuan para investor dan pedagang sehingga masyarakatnya plural 

memiliki latar belakang yang berbeda baik secara kebudayaan, suku, dan agama. 

Namun kenyataannya daerah ini menjadi potensi munculnya paham radikal. Contoh 

kasus penangkapan terhadap mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang mengikuti 

aliran radikal. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi tokoh agama dalam 

berdakwah. Memahamkan semua masyarakat agar tidak terjerumus pada aliran 

radikalisme untuk menyerang agama lain atau merusak tatanan masyarakat. 

Pembiaran terhadap paham-paham seperti ini akan membahayakan ketahanan 

nasional. Sehingga perlu adanya peranan dari tokoh agama dalam menjaga pluralitas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu: Bagaimanakah peran 

tokoh agama di Kartasura dalam merajut pluralitas. Apakah kendala yang dialami 

para tokoh agama dalam merajut pluralitas. Bagaimanakah solusi menyikapi kendala 

tokoh agama dalam merajut pluralitas. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif yaitu berupa gejala, foto, 

dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan (Sarwono, 2006: 259). Menurut 

Saebani dan Nurjaman (2013: 147), “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lain”. Menurut Moleong (dalam Herdiansyah 2010: 9), penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi 

yang mendalam anatara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

Menurut Herdiansyah (2010: 18), menurut beberapa ahli penelitian kualitatif 

merumuskan bahwa: 

Setidaknya terdapat tujuh ciri penelitian kualitatif: 1) konteks dan setting-nya 
bersifat ilmiah, 2) tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang 

suatu fenomena tertentu, 3) adanya keterlibatan dan hubungan erat yang 
terjalin antara peneliti dan subjek penelitian, 4) tanpa adanya perlakuan atau 
manipulasi variabel, 5) adanya usaha penggalian nilai, 6) bersifat fleksibel, 

dan 7) hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian sangat 
mempengaruhi tingkat akurasi data. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, jenis penelitian ini 

adalah penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif karena temuannya tidak 

diperoleh berdasarkan hitungan matematis. Upaya yang dilakukan adalah melihat 

sebuah fenomena dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian 

kualitatif yaitu upaya menggali, menghimpun, dan menjelaskan suatu fenomena 

sosial secara alamiah. Artinya kajian terhadap suatu fenomena dijelaskan pada 

kondisi realnya secara deskriptif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dimasyarakat ada 2 arah atau sisi, peran dalam memperbaiki keadaan 

masyarakat yaitu dalam bidang agama yang biasa disebut tokoh agama dalam arti 

ulama, dalam sisi lain yaitu pemerintahan di sebut ulil amr. Sudah jelas bahwa tokoh 

agama di dalam masyarakat menjadi benteng moralitas. Maka perlu di ketahui bahwa 

sebagai tokoh agar dapat memahami besarnya perannya dalam membina umat, 

sehingga sadar bahwa membimbing umat menuju bangsa yang bermartabat tidak 

mudah di tengah masyarakat yang plural. Perbedaan-perbedaan yang ada merupakan 

kenyataan yang harus dihadapi. Setiap tokoh harus paham terhadap kondisi 

masyarakat yang majemuk. Merajut pluralitas oleh seorang tokoh agama dapat di 

laksanakan dengan dakwah. Peran seorang tokoh dapat terwujud apabila 

mendasarkan hal-hal berikut ini: 

3.1 Pelopor toleransi. Toleransi merupakan salah satu pilar utama dalam 

menciptakan dan melanggengkan kerukunan. Dalam tugasnya di 

masyarakat, tokoh agama harus berpegang pada upaya mewujudkan 

kerukunan di tengah-tengah perbedaan. Seorang tokoh agama tidak benar 

apabila hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. 

Adapun kendala dalam merajut pluralitas adalah Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa kendala utama dalam berdakwah merajut pluralitas adalah tingkat 

pemahaman masyarakat yang belum merata. Masih banyak masyarakat yang belum 

memiliki kemampuan penalaran dan pemahaman terhadap ayat yang disampaikan. 
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Sedangkan solusi Solusi yang di ambil adalah dengan terus berusaha memahamkan 

masyarakat dengan sabar dan ikhlas. 

3.2 Pecinta Damai. Tokoh agama yang cinta damai secara otomatis telah 

membangun kerukunan. Cinta damai adalah harapan bagi semua orang 

yang beradab di dunia ini. Kedamaian dalam hidup merupakan dambaan 

bagi setiap umat manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, tokoh agama dalam menanamkan cinta damai pada 

masyarakat harus di mulai dengan mencontohkan secara langsung dalam 

kehidupan. Kendala yang dialami adalah kendala yang di hadapi selama 

ini dalam mengajarkan cinta damai adalah “kurang dalam pengetahuan 

masing-masing orang. Sehingga akan sulit dalam tercapainya cinta damai. 

Sedangkan solusinya adalah terus bersabar dalam mendakwahi mereka dan 

tetap memberikan contoh dalam kehidupan. 

3.3 Pelaku Utama Objektifitas. Ciri utamanya adalah adalah tegas salah jika 

salah, benar jika benar. Ketegasan perlu dimiliki, namun ketegasan juga 

memperhatikan adab dan cara. Tanpa mengurangi esensi kebenaran, 

penyampaian kebenaran harus di perhatikan bagi tokoh agama dalam 

menyampaikan kebenaran. Seorang tokoh agama harus mampu memahami 

situasi dan kondisi serta mampu bertutur kata yang baik dan tepat. Semua 

kebenaran yang disampaikan harus berdasarkan Quran dan Hadist nabi. 

Tidak mendasarkan kebenaran pada persepsi individu, namun perlu 

disampaikan dengan cara yang hikmah. Kendala dalam bersikap objektif 

adalah tidak mudah dalam bersikap objektif. Maka dalam menyikapi 

adalah dengan bersabar menerima kenyataan dalam masyarakat. Namun 

yang perlu diketahui adalah, dalam bersikap objektif harus melihat siapa 

dan dimana kita berbicara. Solusinya adalah menyampaikan dengan 

melihat tempat dan bahasa yang tepat tanpa mengurangi esensi kebenaran 

menurut islam. 

3.4 Mengabdi pada Kepentingan Umum. Tokoh agama seperti ini akan 

menebarkan aroma sedap kerukunan dalam berbagai jenis kehidupan baik 

bersifat social maupun keagamaan. sebagai tokoh agama harus berakhlak 
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mulia. Akhlak mulia ditunjukkan dengan perbuatannya ketika berada 

ditengah masyarakat. Mengikuti kegiatan di lingkungan, seperti contoh 

gotong royong, merupakan penanaman kesadaran hidup rukun. 

Kendalanya adalah menyatukan persepsi masyarakat. Karena masih ada 

fanatisme di tengah masyarakat. Solusinya adalah terus mendakwahi 

dengan hikmah tanpa memaksa.  

3.5 Menjunjung tinggi kejujuran. Menjunjung tinggi kejujuran adalah 

penggalang hidup keagamaan. Kejujuran harus di tegakkan oleh para 

tokoh agama. tokoh agama harus senantiasa mengajarkan kejujuran pada 

umat. Tokoh agama harus menjadi contoh teladan bagi umat, mungkin 

tidak hanya di dalam pengajian, namun dapat pula di dalam kehidupan 

sosial, seperti berdagang.  

Kendala yang dialami adalah adalah “jujur itu harus punya kenyataan. 

Sehingga sebagai tokoh agama harus mencontohkan, harus jujur. Tentu orang akan 

menilai segala hal. Maka kendala yang dihadapi adalah bagaimana tokoh agama itu 

mampu dalam menyadarkan masyarakt itu. Solusinya adalah memberikan contoh itu 

perlu kesabaran. Karena kejujuran sangat sulit, tidak bisa dengan teori, namun 

praktek dalam kehidupan seperti berdangang. 

3.6 Kebijaksanaan. Tokoh agama yang bijak akan bertindak arif dan selalu 

menjadi penggalang hidup damai. Kebijaksanaan sangatlah penting dalam 

kehidupan yang majemuk ini. tokoh agama dalam menerapkan 

kebijaksanaan, menyampaikan segala hal harus mengetahui keadaan 

masyarakat itu. Kebijaksanaan harus berlandaskan Quran dan Hadist. 

Kebijaksanaan harus mencontoh rasulullah. Kebijaksanaan perlu 

memperhatikan budaya setempat tanpa mengurangi esensi aqidah. 

Kendalanya masih ada sebagian orang yang taklit, tidak mudah menerima 

apa yang selama itu di anggap benar oleh dia dari gurunya. Solusinya 

adalah memahamkan sesuai dalil yang jelas dan yang benar. 

3.7 Menjadikan Tuhan Sebagai Sumber Kerukunan Sejati. Tokoh agama yang 

bermutu dan dapat diandalkan adalah tokoh agama yang hidupnya 

berpedoman dan bersumber pada tuhan. Pendakwah harus menguasai 
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Quran Hadist dan tafsirnya. Allah tidak menghendaki agar manusia itu 

satu umat. Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Dengan tegas bahwa 

tidak ada pemaksaan memeluk agama islam. Pemaksaan untuk beribadah 

adalah tidak benar. Tugas tokoh agama hanyalah menyampaikan 

kebenaran tanpa paksaan. 

Kendala yang dialamai tokoh agama adalah ketidakpahaman dan menerima, 

dan memusuhi karena tidak sepaham. Solusi yang tepat dalam menghadapi kendala 

berdakwah merajut pluralitas adalah dengan menyamakan dahulu pemahaman dalam 

masyarakat. Berdasar kesabaran yang berlipat untuk menyikapi keadaan. 

Menyampaikan dengan Hikmah. Lebih memahami lagi metode dakwah, dengan 

berbagai alat bantu seperti ilmu psikologis, sosiologis, antropologi dll. Serta  

Memberikan contoh nyata dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan kajian teori sebagaimana dipaparkan di depan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

4.1 Pelaksanaan Peran sebagai Tokoh agama dalam merajut Pluralitas yaitu 

Menerapkan contoh dalam kehidupan yaitu saling tegur sapa, saling 

menolong sesama manusia, Memberikan contoh dalam hidup bertetangga. 

Saling ta’awun atau gotong royong, Menyampaikan kebenaran walau 

pahit, dan dengan menggunakan bahasa yang tepat, memberikan 

pemahaman serta contoh. Dakwah tidak hanya di mimbar, implementasi 

dalam bermasyarakat dan bertetangga. Turut serta dalam kegiatan 

lingkungan, memberikan contoh dalam berdagang, mengetahui kondisi 

masyarakat dan memperhatikan penggunaan bahasa. Hati-hati dalam 

mengucapkan segala hal. Menyampaikan dengan hikmah, Mengingatkan 

masyarakat tentang esensi manusia di ciptakan berbeda. Tidak 

memaksakan kehendak untuk memeluk agama yang sama. 

4.2 Kendala peran tokoh agama dalam merajut pluralitas yaitu tingkat 

pemahaman, penalaran masyarakat, daya pikir yang masih kurang, masih 

ada fanatisme dalam melihat perbedaan. 
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4.3 Solusi dalam menghadapi kendalan peran tokoh agama dalam merajut 

pluralitas yaitu menebalkan rasa bersabar, menyampaikan dengan hikmah, 

mempelajari ilmu dasar dalam mempelajari Quran dan Hadist, 

mempelajari ilmu bantu seperti psikologi, sosiologi dll. 
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