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ngan dan kerjasamanya atas lahirnya buku ini. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua 

pihak yang membantu atas kelancaran penelitian dan penerbitan 

buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pem-

baca dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Aamin. 

 

 

Bintan,     Desember 2019 

Ketua 

 

 

 

Dr. Muhammad Faisal,M.Ag 

 



iv 

 

KATA PENGANTAR 
 

Buku ini pada hakikatnya berangkat dari asumsi bahwa 

Keragaman dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu 

fitrah dan suatu sistem tidak mungkin tercapai suatu kondisi 

yang beragam tanpa adanya perbedaan dan kemajemukan. Kera-

gaman atau kemajemukan seperti perbedaan suku, Agama meru-

pakan suatu kenyataan yang inheren dengan penciptaan manusia 

itu sendiri. 

Kota Batam merupakan salah satu kota yang terletak di 

Provinsi Kepulawan Riau, dimana masyarakat kota Batam meru-

pakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari beragam su-

ku Agama dan golongan. Geogarifis kota Batam yang identik 

dengan kota Industri membuat kota Batam sebagai kota yang 

menarik perhatian masyarakat luar daerah untuk datang dan me-

ngadu  peruntungan. Sehingga hari ini bisa dilihat penduduk ko-

ta Batam terdiri dari berbagai suku, diantaranta suku Mela-

yu, Jawa, Batak, Minangkabau, bugis, sembawa, Tionghoa dan 

lain-lain. 

Dalam rangka memelihara keberagaman tersebut masing-

masing individu, kelompok dan golangan masyarakat semuanya 

memiliki peran penting dalam mewujudnya kota Batam sebagai 

kota yang damai dan tenteram di tengah perbedaan, sehingga 

potensi yang ada di kota Batam sangat bergantung pada keama-

nan dan kenyamanan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontri-

busi bagi para peneliti Islam dan pemerhati pandidikan dalam 

meletakkan landasan pendidikan karakter berda-sarkan spirit dan 

nilai-nilai ajaran Islam serta pandangan tokoh-tokoh pendidikan 

Islam yang mengedepankan hablum minallah dan hablum mina-

nnas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
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bagi pembentukan karakter pribadi Muslim yang taat dan ber-

akhlakul karimah serta memperkokoh identitas keislaman yang 

rahmatan lil’alamin. 

 

Bintan,        Desember  2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Allah SWT menciptakan manusia dengan perbedaan-

perbedaan seperti yang ditegaskan-Nya di dalam surat Al-

Hujurat ayat 11 yang artinya: 

” Wahai orang-orang yang manusia sesungguhnya Ka-

mi telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang wanita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa 

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 

mulia di antara kamu adalah yang paling taqwa” 

 

Dalam ayat yang lain Allah SWT menegaskan, 

“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadi-kan-

Nya satu umat (saja), tetapi Allah  hendak menguji 

kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada-

mu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan” (QS: 

5: 48)  

 

Dua ayat ini berbicara tentang perbedaan. Semua per-

bedaan yang ada adalah ketentuan Allah. Ujung ayat hanya 

menegaskan agar kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. 

Namun Allah SWT sudah menggariskan kebenaran (Al-

Quran) barang siapa yang mengikutinya dia akan selamat 

(QS: al Isra: ). 

Allah SWT juga menegaskan bahwa setiap manusia 

diberikan petunjuk akan tetapi ada yang menerima (syakiran) 

dan ada yang menolak/kafuran (QS: Al-Insan: 3).  
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Namun yang sangat tegas bahwa keyakinan itu tidak 

bisa dipaksakan dan tidak boleh. Berkeyakinan adalah hak 

dasar setiap orang karena itu ia murni dan tidak bisa di 

paksakan. Karena itu Allah menegaskan dalam beberapa ayat 

al-Quran” tidak ada paksaan dalam beragama” (QS: 2: 286). 

Allah juga menegaskan dalam surat Al-Kafirun, “untuk 

kamu agama kamu, dan untuk kami agama kami”. Potongan 

ayat ini juga mempersilakan berbeda keyakinan. 

Dengan demikian jelas sudah bagi kita agama (keyaki-

nan) adalah hak peribadi setiap orang dan Allah SWT mem-

persilakan berbeda sekalipun Dia menjelaskan bahwa agama 

yang berasal dari Allah itu hanya Islam. (QS: 3:18). 

Dalam perjalanan sosial historis Islam, benih-benih 

pluralisme telah ditanamkan sejak masa Rasulullah saw, “Ne-

gara Islam” Madinah sebagai tonggak sejarah atau contoh 

utama yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, dalam me-

ngayomi ke-majemukan dan pluralisme rakyat Madinah yang 

terdiri dari berbagai macam Agama, berbagai macam suku 

dan kafilah dapat hidup aman dan tentram berdampi-ngan di 

bawah nilai-nilai Islam. Sehingga memang mungkin dan 

relevan untuk mengingat kembali bahwa Islam memiliki 

pengalaman  sejarah berkaitan dengan persoalan plurasisme.
1
 

                                         
1Supiyan Ramli, Menggagas Pluralisme dalam Islam, (Jambi:  Sulthan Thaha 
Press. 2008) hal. 105 
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Disamping itu penataan hubungan antar umat beragama 

dalam ajaran Islam berakar pada benih yang telah ditanamkan 

oleh tuhan yang maha kuasa ke dalam diri manusia, adalah 

sesuatu yang tidak dapat diingkari bahwa manusia dicipta-

kannya senasib, secara kodrati ditempatkan-Nya dimuka bu-

mi ini. Diberi-Nya sifat-sifat dasar yang sama.
2
 Oleh kere-na 

itu Manusia sebagai makhluk sosial diwajibkan mampu ber-

interaksi dengan individu/manusia lainnya dalam rangka 

memenuhi kebutuhan. 

Dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat, se-

orang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok 

yang berbeda diantaranya adalah perbedaan suku dan keper-

cayaan-/agama. 

Keragaman atau pluralis dalam kehidupan bermasya-

rakat merupakan suatu fitrah. Dan suatu sistem tidak mung-

kin tercapai suatu kondisi yang beragam tanpa adanya perbe-

daan dan kemajemukan. Keragaman atau kemajemukan se-

perti perbedaan suku, Agama merupakan suatu kenyataan 

yang inheren dengan penciptaan manusia itu sendiri.
3
 

Oleh karena itu Dalam pembukaaan UUD 1945 pasal 

29 ayat 2 telah disebutkan bahwa “Negara menjamin kemer-

dekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-

sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper-

                                         
2Toto Suryana  konsep dan aktualisasi kerukunan Antar umat beragama ( 2011 Vol 
9 No 2.) Jurnal pendidikan Agama Islam Ta’lim hal. 128  
3Badri khaeruman, Moralitas Islam (Bandung: Cv pustaka setia 2004) hal. 188  
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cayaannya masing-masing” Sehigga kita sebagai warga Ne-

gara sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan 

kewajiban yang ada diantara kita demi menjaga keutuhan 

Negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar 

umat beragama. 

Simulasi atau praktek persatuan, dalam perbedaan di 

atas seakan bisa dilihat di kota Batam. Kota Batam merupa-

kan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, 

dimana masyarakat kota Batam merupakan masyarakat yang 

heterogen yang terdiri dari beragam suku Agama dan golo-

ngan. Geogarifis kota Batam yang identik dengan kota Indus-

tri membuat kota Batam sebagai kota yang menarik perhatian 

masyarakat luar daerah untuk datang dan mengadu  peruntu-

ngan. Sehingga hari ini bisa dilihat penduduk kota Batam 

terdiri dari berbagai suku, diantara suku Melayu, Jawa,  

Batak, Minangkabau, bugis, sembawa, Tionghoa dan lain-

lain. Dengan berpayungkan Budaya Melayu dan menjunjung 

tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah bangsa. Selain 

itu dari aspek Agama yang menjadi privasi setiap individu di 

Kota Batam juga sangat beragam, jika dilihat persentase 2017 

di kota Batam Agama Islam sebagai mayoritas, dengan per-

sentase jumlah penganut 71.32%, dari 1.038.849 jiwa pendu-

duk kota 2017. Diikuti oleh penganut keresten protestan 

sebanyak 18.35%. budha 6.78 %. Katolik 3.33%, hindu 
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0,07%, konghucu 0,10%.
4
Dalam rangka memelihara kebera-

gaman tersebut masing-masing individu, kelompok dan gola-

ngan masyarakat semuanya memiliki peran penting dalam 

mewujudnya kota Batam sebagai kota yang damai dan ten-

teram di tengah perbedaan, sehingga potensi yang ada di kota 

Batam sangat bergantung pada ke-amanan dan kenyamanan 

tersebut. Perlunya dan bagaimana mewujudkan kerukunan 

antar umat beragama di kota Batam agar terciptanya satu 

konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota ke-

lompok sosial yang berbeda Agama guna menghindari “leda-

kan konflik antar umat beragama yang terjadi tiba-tiba”. 

Satu pendapat mengatakan bahwa dalam kehidupan ber-

agama, satu sisi Agama di pandang oleh pemeluknya sebagai 

sebagai sumber moral dan nilai, sementara di sisi lain diang-

gap sebai sumber “konflik”. Agama kerap kali menampakkan 

diri se-bagai sesuatu yang berwajah ganda” yang menyatakan 

Agama pada suatu waktu memproklamirkan diri sebagai per-

damaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan persauda-

raan, namun pada waktu yang lain Agama menampakkan 

dirinya sebagai sesuatu yang di anggap garang dan menyebar 

konflik.
5
Oleh karena itu dalam rangka mewujdan nilai-nilai 

per-satuan dan kesatuan antar umat beragama di kota Batam, 

                                         
4 https://batam.go.id/profil/sejarah di akses pada 25/06/2019 pukul .22. 00 
WIB 
5Dadang Kahmad , Sosiologi Agama, (Bandung: PT remaja rosdakarya offset 
2009). Hal 147  

https://batam.go.id/profil/sejarah%20di%20akses%20pada%2025/06/2019%20pukul%20.22
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peran tokoh-tokoh masyarakat, kelompok, organisasi kema-

syarakatan, baik antar umat beragama, maupun dari internal 

keagamaan itu sendiri sangat penting dalam rangka menem-

patkan nilai-nilai atau paham-paham persatuan di tengah 

kehidupan masyarakat yang heterogen. 

Di kota Batam begitu banyak organisasi keagamaan, 

baik dari internal agama itu senderi maupun gabungan dari 

tiap-tiap Agama yang ada, seperti FUKB, singkatan dari 

Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian di kalangan 

internal keagamaan masing-masing terbentuk pula organisasi 

seperti,  Lembaga  Pengembangan Dharma Gita (LPDG), Ba-

dan Kerjasama Antar Gereja Kota Batam (BKAG), Organi-

sasi keagamaan agama Katolik, Paroki Kerahiman Ilahi Ti-

ban, Pandita Sabha Budha Dharma Indonesia (PSBDI), Ma-

jelis Agama Konghucu Indonesia, dan ada pula PMB (persa-

tuan Muballigh Kota Batam) untuk kalangan internal islam. 

Tujuan dari terbentuknya organisasi-organisasi ini diantara-

nya secara umum sebagai  pedoman bagi hehidupan beraga-

ma untuk mengatur tata cara hubungan antara manusia deng-

an sesama manusia dan tuhan, kemudian sebagai pedoman 

pengungapan persaudaraan di dalam suatu agama, yang 

mewajibkan berbuat baik terhadap sesama manusia.
6
 

Berkenaan dengan Persatuan Muballigh Batam, (PMB) 

Organisasi ini terbuntuk Pada Tanggal 08 Jumadil Akhir 

                                         
6 https://www.seputar pengetahuan.co.id 

https://www.seputar/
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1420 H. bertepatan dengan 18 September 1999 M di kota 

Batam. 

Organisasi ini sudah cukup lama berkembang di kota 

Batam, jika dilihat dari nilai-nilai yang menjadi tujuan dari 

berdirinya organisasi tersebut diantaranya, pertama; dimana 

kehadiran organisasi PMB mampu memberi wawasan Per-

satuan Muballigh Kota Batam dalam merefleksikan cita–

citanya senan-tiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan 

dunia. Kedua; kehadirannya maupun membuat situasi menja-

di indah dan damai. Ketiga; Persatuan Muballigh Kota Batam 

untuk mewujutkan masyarakat sejatra lahir dan batin suasana 

madani dan penuh peradaban. Keempat Persatuan kemajuan 

Muballigh kota Batam merupakan organisai lokal yang mem-

posisikan diri sebagai mitra daerah dalam mengembangkan 

Batam.
7
 

Dengan demikian untuk mengukur peran serta Persatu-

an Mubaligh Kota Batam dalam rangaka mewujudkan kota 

Batam sebagai Kota yang damai dan saling menghormati 

dalam bingkai toleransi beragama di Kota Batam Kepulaun 

Riau,  penulis merasa perlu mendeliti tentang “Peranan PMB 

(Persatuan Muballigh Kota Batam) terhadap toleransi ber-

agama di kota Batam”. Jenis data yang digunakan dalam Bu-

ku ini adalah kualitatif, dikarenakan data-data yang dibutuh-

                                         
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Muballigh_Kota_Batam 29 juni 
2019 pukul 11.55 

https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Muballigh_Kota_Batam
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kan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu diku-

antifikasi sehingga tujuan Buku ini adalah untuk memahami 

dunia makna yang disimbolkan dalam prilaku kelompok 

masyarakat yang diteliti menurut masyarakat itu sendiri. Dan 

jika dilihat dari bentuknya Buku ini merupakan jenis Buku 

induktif yang dijelaskan mulai dari fakta ke teori. 

Bila dilihat dari sifatnya termasuk diskriftif karena di-

dasarkan oleh subyek Buku sebagai data primer yang sangat 

di-butuhkan dalam Buku ini adalah manusia selain beberapa 

buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan Buku ter-

sebut.  Pendekatan yang digunakan dalam Buku ini adalah 

pendekatan fenomenoligis yaitu kebenaran sesuatu itu dapat 

diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala ya-

ng memancar dari objek yang diteliti. Tugas penulis adalah 

memberi interpretasi terhadap gejala tersebut.
8
 

Dalam menggunakan triangulasi maka menggunakan 

metode membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat  serta membandingkannya dengan 

isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya. 

Terkait dengan ini, peneliti berusaha untuk merecek hasil 

Buku dengan jalan membandingkannya dengan berbagai 

sumber, metode, dan teori yang hanya peneliti lakukan 

adalah: 

                                         
8Sugiono, Metode Buku Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabet), 
2007, hlm. 206   



9 
 

a. Mengajukan berbagai pertanyaan. 

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan keperca-

yaan pengecekan data dapat dilakukan.
9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
9Lexy J. Melong, hlm. 326  
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

A. Pengertian Toleransi  

Istilah toleransi adalah istilah modern, baik dari segi 

nama maupun kandungannya.
10

 Istilah ini pertama kali lahir 

di-Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan bu-

dayanya yang khas. Toleransi berasal dari bahasa latin yaitu 

tolerantia Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris tole-

rance atau dalam bahasa Latin tolerantia., artinya dengan 

sabar membiarkan sesuatu.
11

Artinya kelonggaran, kelembu-

tan hati, keringanan dan kesabaran. Toleransi merupakan 

sikap untuk memberikan hak se-penuhnya kepada orang lain 

agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya 

salah dan berbeda.
12

Secara etimologi istilah tersebut juga 

dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada 

revolusi Perancis. Hal ini sangat terkait dengan slogan kebe-

basan, persamaan, dan persaudaraan yang menjadi inti revo-

lusi di Perancis.
13

 

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, Toleransi ya-

ng berasal dari kata “Toleran” berarti bersifat atau bersikap 

meneggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pen-

                                         
10Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Cetakan: pertama, (Jakarta: 
Perspektif, 2005), hal.212 
11Jurnal Aqlam--Journal of Islam and Plurality--Volume 2, Nomor 1, Desember 
2016 hal. 39 
12Zuhairi Misrawi, Al-Qur`an kitab toleransi, Cetakan:Pertama, (Jakarta: 
Pustaka Oasis,2007), hal. 161 
13ibid. 
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dirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan 

sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan 

pendiriannya.
14

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah lain 

dari toleran,yaitu kata "kerukunan" dalam Kamus Besar Ba-

hasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, diartikan sebagai “hidup bersama dalam 

masyarakat melalui "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk 

tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran". Keruku-

nan adalah kata yang dipenuhi oleh muatan makna "baik" dan 

"damai". Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan 

"kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tidak menciptakan pe-

rselisihan dan pertengkaran.
15

Bila pemaknaan ini dijadikan 

pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan 

didambakan oleh masyarakat manusia.  

Dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, kata tole-

ransi berasal dari asal kata:  ََ  ,yang berarti: memberikan َسمَح

memberi izin, dan membolehkan. Jika kata  ََ  huruf mim ( َسمُح

nya berbaris dhammah), maka diartikan: toleran atau murah 

hati. Kata   َ -pun diarti (huruf mim nya berbaris sukun) َسمْح

kan sebagai toleransi, kata ini juga memiliki banyak persa-

maan, = ُدْر ْحب -kelapangan dada, yang derma) َجواَدَكرْيم = الصَّ

wan, murah hati). Kata ا سَماََحة ََ بةَ رَح  = َكرمَ  ُجودْ  = َصدرْ  

                                         
14Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, Cetakan: keenam, (Jakarta: Pustaka 
Phoenix 2012), hal. 883 
15Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka,1985, 850.   



13 
 

semuanya diartikan sebagai toleransi, kelapangan dada, dan 

kedermawanan. Adapun kata:   َسماََحة   = َسماَح di samping 

artinya toleransi, kata ini juga mengandung arti: izin, legi-

timasi, lisensi, maaf, keadaan lapang dada dan kederma-

wanan.
16

 

Di dalam Islam, istilah toleran disebut tasamuh pada 

dasarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata tole-

rance, karena tasamuh memberi arti memberi dan mengam-

bil. Tasamuh berisi tindakan tuntutan dan penerimaan dalam 

batas-batas tertentu. Tasamuh berisi harapan pada satu pihak 

untuk memberi dan mengambil secara sekaligus. Subjek yang 

melakukan tasamuh dalam Islam dinamakan mutasamihin, 

yang berarti “pemaaf, penerima, menawarkan, pemurah seba-

gai tuan rumah kepada tamu”. Dalam pelaksanaannya, orang 

yang melakukan tindakan tasamuh ini tidak sepatutnya mene-

rima saja sehingga menekan batasan hak dan kewajibannya 

sendiri. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama 

memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, 

terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan (aqidah). 

Meskipun tasamuh memiliki pengertian seperti di atas, dalam 

banyak konteks, ia seringkali diselaraskan arti dengan kata 

“toleransi”. Al-Qur‟an tidak pernah menyebut-nyebut kata 

tasamuh/ toleransi secara ter-surat dalam ayat-ayatnya. 

                                         
16Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 
(Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 
1996), hal. 1083-1086. 
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Namun, secara eksplisit al-Qur‟an menjelaskan konsep tole-

ransi dengan segala batasan-batasannya. Oleh karena itu, 

dalam implementasinya ayat-ayat yang men-jelaskan tentang 

konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan.
17

 

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi 

yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau 

kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyaki-

nannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya 

masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan 

sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan 

syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian 

dalam masyarakat.
18

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpul-

kan bahwa toleransi mempunyai makna yang sangat luas. Hal 

ini dapat dilihat dari asal atau akar kata yang sama dengan 

meng-alami beberapa perubahan harakat  ََ ََ  َسمَح َ   َسمُح  َسمْح

-Toleransi bisa berarti memberikan izin, membo . َسماََحة   َسماَح  

lehkan, legitimasi, lisensi, maaf, kelapangan dada, murah hati 

dan kedermawanan. Olehnya itu, toleransi dalam beragama 

berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap 

pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka untuk mengikuti 

agamanya dan bahkan tidak mencampuri sesuatu apapun 

                                         
17Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, 1 (September 2016): hal. 28 
18Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar 
menuju Dialog dan Kerukunan Beragama, Cetakan: peertama, (Surabaya: Bina 
Ilmu,1979), hal. 22 
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dalam urusan agama masing-masing.  Toleransi merupakan 

suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang 

dari aturan agama, di mana seseorang saling menghargai, 

menghormati, dan memberikan ruang gerak yang begitu luas 

bagi pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-ma-

sing tanpa adanya unsur paksaan dari pemeluk agama lain. 

Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama dapat 

menjalankan ritual agamanya dengan rasa kedamaian dan 

pada tataran selanjutnya akan menciptakan suasana keruku-

nan hidup antarumat beragama yang harmonis, jauh dari 

pertikaian dan permusuhan. Sikap saling memberi maaf, 

memahami, dan menjunjung tinggi hak orang lain untuk 

dapat beribadah.  

Sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Bahkan, 

dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam me-

mandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati 

bahkan melecehkan penganut agama lain, termasuk penghi-

naan terhadap simbol-simbol agama mereka dianggap seba-

gai bentuk penghinaan terhadap Allah swt. sebagaimana telah 

tercantum dalam firman-Nya Q.S. al-An‟am/6: 108 sebagai 

berikut: 

Terjemahnya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-

sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka 

nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat meng-
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anggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan 

merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada 

mereka apa.
19

  

 

B. Teori Realitas Sosial 

Dalam kehidupan beragama, perilaku toleran merupa-

kan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang 

mengingin-kan satu bentuk kehidupan bersama yang aman 

dan saling meng-hormati. Dengan begitu diharapkan akan 

terwujud pula interaksi dan kesepahaman yang baik di kala-

ngan masyarakat beragama tentang batasan hak dan kewaji-

ban mereka dalam kehidupan sosial yang terdiri dari berbagai 

macam perbedaan, baik suku, ras, hingga agama dan keya-

kinan. Akan tetapi, meskipun penjabaran makna toleransi ini 

mengandung rumusan akan peng-hargaan atas keberadaan 

orang lain, akan tetapi tidak sederhana dalam pelaksanaan-

nya. Terdapat banyak persoalan mengenai pendekatan yang 

harus dilalui dalam membentuk satu masyarakat yang har-

monis, terutama yang terkait dengan adanya perbedaan masa-

lah. agama dan keyakinan.  

Dengan demikian, dapat diringkas bahwa toleransi ini 

mengarah kepada sikap terbuka dan mau menyakini adanya 

berbagai perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, bahasa, warna 

                                         
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya 
Toha Putra, 2002), hal.190 
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kulit, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama.
20

 Keberaga-

maan dalam kepenganutan agama sangatlah sosiologis, sehi-

ngga untuk memahami agama perlu pula di lihat dalam kon-

teks ”hubungan antar (kepenganutan) agama”. Sehu-bungan 

kepenganutan merupakan refleksi keyakinan seseorang tenta-

ng agamanya, maka pembahasan tentang Hubu-ngan Antar 

(Kepenganutan) Agama memiliki dua aspek penting: Perta-

ma, aspek yang berkaitan dengan doktrin agama; dan kedua, 

aspek yang berkaitan dengan umat beragama. 

Dalam pembahasannya, kedua aspek itu tidak bisa di-

pisahkan, sebab doktrin agama menjadi sumber dan penyika-

pan manusia beragama. Inti pembahasannya terletak pada 

umat beragamanya. Oleh karena itu, dalam mengkaji Hubu-

ngan Antar Agama, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang 

dapat digunakan, yaitu teologis, politis, dan sosial-budaya 

(antropologis-sosiologis). Ketiga pendekatan ini, satu sama 

lain saling mempengaruhi, dan akan terlihat manakala kita 

mengkaji suatu obyek masyarakat bergama.
21

 

Kemudian berbagai perspektif dan teori dalam mem-

pelajari dan memahami kebhinekaan dalam beragama itu 

banyak ditemukan. Setidaknya, tiga pendekatan yang sering 

dipergunakan: pendekatan teologis, politis, dan sosial kultu-

ral. Untuk pendekatan kedua dan ketiga, biasanya dikelom-

                                         
20Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, 1 (September 2016): 29 
21Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 
2005),hal 25   
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pokkan pada pendekatan teoritis. Pendekatan teologis tak lain 

adalah mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut 

pandang ajaran agamanya masing-masing. Bagaimana dok 

trin-doktrin agama “menyikapi” dan “berbicara” tentang aga-

manya dan agama orang lain. Sementara pendekatan teoritis 

melawati analisis politis dilihat dalam konteks "kerukunan" 

yang bermaksud melihat, bagaimana masing-masing dari (pe-

nganut) agama merawat ketertiban, kerukunan dan stabilitas 

suatu masyarakat yang multi agama. Sedangkan pendekatan 

kultur atau budaya adalah untuk melihat dan memahami 

karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitik beratkan 

pada aspek tradisi yang semakin berkembang, dimana agama 

dihormati sebagai sesuatu yang sakral dan luhur yang dimili-

ki oleh setiap manusia atau masyarakat.  

Tradisi "rukun", menjadi simbol dan sekaligus sebagai 

karakteristik suatu masyarakat yang telah berlangsung turun 

temurun dan sejak lama. Misalnya, Konsep "kerukunan hi-

dup antar umat beragama", dapat dianalisis melewati pende-

katan politis maupun kultural. Konsep itu, lebih menitikberat-

kan pada muatan politis dan kulturalnya dibanding teologis, 

sebab agama begitu nyata terlibat dalam dunia manusia yang 

tak lepas dari kecenderungan kultural dan politisnya.
22

 Me-

lalui kajian teologis, kita dapat memahami teks-teks masing-

masing agama berkaitan dengan penyikapan agamanya de-

                                         
22Ibid, hal. 22-23   
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ngan agama orang lain. Oleh sebab itu, buku-buku yang di 

tulis oleh para ulama dan cendekia-wan agama berkenaan 

dengan penyikapan agama masing-masing itu, sangat mem-

bantu dalam memahami doktrin-doktrin agama berkaitan 

dengan relasi antar agama. Apakah aspek politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan lain sebagainya.  

Sementara, dari pandangan politis, dapat memandang 

dari ideologi suatu negara atau masyarakat yang dipunyai-

nya. Ideo-logi ini sangat mempengaruhi terhadap relasi ma-

sing-masing agama. Pada suatu negara yang bertipe "demo-

kratis" (umumnya di Barat), maka hubungan antar agama ak-

an bersifat demokratis pula, tapi lebih mempunyai kecenderu-

ngan bahwa agama itu hanya milik individu dan bersifat 

internal. Sebaliknya, pada se-buah masyarakat yang tak atau 

semi demokratis (umumnya di Timur), cenderung sosok aga-

ma bersifat eksklusif, masing-masing umat beragama ingin 

menonjolkan dan menampakkan agamanya sebagai satu-satu-

nya sumber semua aspek kehidupan manusia, tapi sulit diwu-

judkan dalam praktek-praktek berbangsa dan bernegara, ka-

rena berbenturan dengan agama-agama lain dan tradisi atau 

budaya lainnya yang telah berkembang cukup lama Para 

agamawan (juga cendikiawan) di Indonesia telah mengaju-

kan banyak teori berkenaan dengan toleransi beragama, tapi 

apabila diringkas meliputi dua hal, yaitu : pertama, dari sisi 

„konsep kerukunan', yakni penjelasan teologis masing-masing 
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doktrin agama; dan kedua, pada aspek „dialog' antar cende-

kiawan yang direalisasikan dalam bentuk relasi antar lembaga 

formal. 

Namun, hubungan antar lembaga formal ini baru ber-

sifat seremonial, belum pada tataran konsepsional. Lahirnya 

"orde reformasi", menampakkan kelemahan pada konsep ke-

rukunan umat beragama yang telah dibentuk dan dipublikasi-

kan. Ternyata, konsep tersebut dapat berjalan lebih bersifat 

pendekatan "keamanan" dibandingkan "kesadaran". Maka da-

ri itu, secara praktis, dialog keagamaan harus berangkat dari 

kesadaran beragama. Sebab, kesadaran beragama lahir dari 

pengetahuan dan pengalaman beragama. Dalam pendekatan 

teologis, nampaknya tidak bisa dipungkiri dan telah menjadi 

pengetahuan awam bahwa setiap agama mempunyai kebena-

ran. Keyakinan mengenai yang benar itu didasarkan kepada 

Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran 

sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama 

yang dipahami secara subyektif oleh setiap pemeluk agama. 

Ia tak lagi utuh dan absolut.  

Pluralitas manusia menjadikan wajah kebenaran itu 

tampil berbeda saat akan dibahasakan dan dimaknai. Sebab 

perbedaan ini tak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai 

latar belakang dan referensi yang diambil peyakin–dari kon-

sepsi ideal bergeser ke bentuk-bentuk normatif yang bersifat 

kultural. Dan ini lah yang biasanya di gugat oleh berbagai 
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gerakan keagamaan (harakah) pada umumnya. Karena me-

reka mengklaim telah memahami, memiliki, dan bahkan 

menjalankan secara murni dan konsekuen nilai-nilai suci itu. 

Keyakinan ini menjadi legitimasi dari semua perilaku pe-

maksaan konsep-konsep gerakannya kepada manusia lain 

yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka. 

Armahedi Mahzar berpendapat bahwa absolutisme, ek-

sklusivisme, fanatisme, ekstrimisme, dan agresivisme adalah 

"penyakit" yang biasanya menghinggapi aktivis gerakan ke-

agaman. Absolutisme ialah kesombongan intelektual; eksl-

usivisme ialah kesombongan sosial; fanatisme ialah kesom-

bongan emosional; ekstremisme ialah berlebih-lebihan dalam 

bersikap; dan agresivisme ialah berlebih-lebihan dalam me-

lakukan tindakan fisik. Tiga penyakit pertama ialah wakil 

resmi kesombongan (‘ujub). Dua penyakit terakhir ialah wa-

kil resmi sifat berlebih-lebihan,
23

 

Dalam Islam persaudaraan atau ukhwah merupakan 

salah satu ajaran yang mendapatkan perhatian penting, al-

Qur‟an me-nyebut kata yang mengandung kata ukhwah 

(persaudaraan) se-banyak 52 kali yang menyangkut berbagai 

persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, 

bangsa bangsa dan agama. Secara umum di dalam Islam 

ukhwah dapat dibagi ke dalam empat golongan. pertama 

                                         
23R. Garaudy, Islam Fundamentalis dan Fundamentalis lainnya, (Bandung: 
Pustaka, 1993), ix.   
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ukhwah „ubudiyyah, kedua ukhwah insaniyyah, ketiga ukh-

wah wathaniyah, dan yang ke empat ukhuwah fid din al 

Islam. Dimana tujuan dari ukhwah tersebut adalah bagaimana 

manusia saling merasa bersaudara, meskipun persaudaraan 

tersebut tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan, tapi ada 

hubungan seiman, jika tidak ada hubungan seiman, maka ma-

nusia diperssaudarakan dengan bingkai ke-negaraan, dan 

lebih jauh dari itu manusia dipersaudarakan karna sesama 

manusia. Esensi dari persaudaraan tersebut terletak pada ka-

sih sayang dalam bentuk perhatiaan, kepedulian, saling me-

nghormati dan saling menghargai antar sesama dalam rangka 

menggapai persatuan dan kesatuan sebagai Implementasi dari 

ajaran Islam. 

Praktik toleransi atau kesadaran adanya kemajemukan 

atau pluralisme selain cukup jelas di dalam doktrin Islam, 

juga telah dipraktikkan dalam sejarah kehidupan umat Islam, 

sejak agama ini muncul di tanah Arab lebih kurang pada abad 

ke-7 M. Dengan kata lain, gambaran ideal potret toleransi 

atau kesadaran azas kemajemukan telah banyak dicontohkan 

nabi Muhammad dan para sahabatnya yang kemudian menja-

di model bagi tata laku kehidupan masyarakat dan bernegara 

di kemudian hari. Gambaran ini secara original dapat dilihat 

dalam butir-butir “Piagam Madinah”
24

 

                                         
24Khusus tentang Piagam Madinah dapat dilihat dalam buku W.Mont-
gomery Watt, Islamic Political Thought, (London: Edinburgh University Press), 
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Dalam piagam ini hak-hak penganut agama Yahudi 

untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam 

dinyatakan secara tegas. Harkat dan martabat kaum Yahudi 

pun kemudian terangkat dari sekedar klien kesukuan menjadi 

warga negara yang sah sebagaimana yang dialami oleh kaum 

muslimin. Tidak ada perbedaan perlakuan antara keduanya. 

Posisi demikian ini tidak pernah dimiliki kaum Yahudi sejak 

invasi Babilonia pada 586 SM. Dalam bingkai negara Madi-

nah inilah kaum Yahudi dapat menjalankan ajaran agamanya 

sesuai dengan ajaran Taurat. Tidak hanya itu, negara Madi-

nah juga menjamin dan memikul tanggungjawab tentang ke-

Yahudian itu. Perlakuan negara Madinah yang demikian adil 

tanpa diskriminasi khususnya ter-hadap komunitas Yahudi ini 

mengantarkan peradaban Yahudi dengan berbagai aspeknya 

mencapai masa “keemasannya” di bawah pemerintahan Is-

lam.
25

Situasi dan kondisi yang istimewa tersebut juga dialami 

kaum Nasrani, terutama pasca penaklukan (“futuhat)” Mak-

kah. Kaum Kristen Najran Yaman mendatangi Nabi Muham-

mad untuk memperjelas posisi mereka vis-à-vis negara Islam. 

                                                                                   
1980; Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara 
Tertulis Pertama di Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); J. Suyuthi Pulungan, 
Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan 
Alquran, (Jakarta: LSIK, 1994); Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-
Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Hidup Bersama dalam 
Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: UI Press); Atau dalam Literatur yang 
Standard dalam Ibn Hisyam, Sirah al-Nabi (Beirut: Dar Ihya al-Turas al 
„Arabiyy, t.t).   
25Azyumardi Azra , Konteks Berteologi di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1999), 
h. 36.   
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Delegasi mereka ini diterima dengan baik oleh Nabi. Sebagi-

an mereka kemudian memeluk agama Islam. Sementara yang 

lain tetap pada keyakinan agamanya di dalam bingkai negara 

Islam. Nabi kemudian mengukuhkan posisi mereka sebagai 

ummah yang khas, sebagaimana halnya yang dialami oleh 

kaum Yahudi.  

Nabi Muhammad sendiri pernah menikahi perempuan 

Nasrani yang bernama Maria binti Syama‟un al-Qibtiyah al-

Mishriyah. Dari pernikahan ini, membuahkan seorang anak 

laki-laki yang bernama Ibrahim. Demikian pula sahabat-

sahabat Muhammad sebagian melakukan hubungan pernika-

han dengan wanita Nasrani dan Yahudi, seperti Usman bin 

Affan, Thalhah, dan Sa‟ad. Selain itu, pengakuan tentang 

kenabian Muhammad pertama kali datang dari pendeta Yahu-

di bernama Bahira, dan tokoh Kristen bernama Waraqah Ibnu 

Naufal. Waraqah member informasi bahwa sosok yang data-

ng kepada Muhammad adalah Namus yang dulu juga datang 

kepada nabi Musa. Waraqah kemudian mencium kening 

Muhammad sebagai simbol pengakuan terhadap kenabian-

nya, seraya berkata, “Berbahagialah, berbahagialah”. Sesu-

ngguhnya kamu adalah orang yang dikatakan Isa ibn Maryam 

sebagai kabar gembira. Engkau seperti Musa ketika meneri-

ma wahyu. Engkau seorang utusan”.  

Nabi Muhammad sendiri tidak menganggap ajaran aga-

ma sebelum Islam sebagai ancaman. Islam adalah kontiniui-
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tas dari agama-agama sebelumnya. Allah berfirman agar 

Muhammad mengikuti agama Ibrahim, sebagaimana pula Isa 

datang menggenapi hukum Taurat. Dalam pandangan Islam 

semua nabi adalah. bersaudara. Bahkan nabi Muhammad per-

nah bersabda:” Tidak ada orang yang paling dekat hubungan 

kekerabatannya dengan Isa al-Masih ketimbang aku”. Ketika 

nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapat intimidasi 

dari kaum Musyrik Makkah, Muhammad dan pengikutnya 

mengungsi ke Abbisyinia dan diterima baik oleh rajanya 

yang beragama Kristen.  

Demikian pula sebaliknya, ketika sejumlah tokoh Kris-

ten yang berjumlah 60 orang berkunjung ke Madinah yang 

dipimpin oleh Abdul Masih. Mereka di terima dengan sangat 

baik. Ketika itu nabi Muhammad beserta sahabatnya sedang 

melaksanakan sholat di masjid. Rombongan itu memakai 

jubah serban, pakaian yang juga lazim di gunakan Muham-

mad. Ketika waktu kebaktian tiba, merekapun tidak mencari 

gereja. Nabi Muhammad memperkenankan rombongan mela-

kukan kebaktian atau sembahyang di dalam masjid.
26

 Praktik 

toleransi atau kesadaran akan azas kemajemukan sebagaima-

na yang dicontohkan nabi kemudian diteruskan oleh para 

sahabat nabi sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab ketika 

melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium Kristen. Ketika 

                                         
26Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Ber-
basis Alquran (Jakarta: KataKita, 2009).   
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wilayah ini ditaklukkan, Umar mengadakan perjanjian de-

ngan uskup setempat yang berisi tentang jaminan Islam akan 

eksistensi Kristen di dalam ke-kuasaan Islam. Isi perjanjian 

tersebut adalah: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang. Perjanjian ini diberikan Umar, Hamba 

Allah, dan Amir al-Mukminin, kepada penduduk Aelia. Dia 

(Umar) menjamin keamanan jiwa mereka dan harta-harta 

mereka, gereja-gereja dan salib-salib mereka… dan kepada 

penganut agama Kristen. Gereja-gereja mereka tidaklah akan 

dijarah ataupun di-hancurkan… atau harta benda dikurangi 

dalam bentuk apapun. Mereka (pemeluk Kristen) tidaklah 

akan dipaksa dalam bentuk apa-pun dalam kaitannya dengan 

agama mereka; dan mereka haruslah terpelihara dari bahaya. 

Dan tidak akan ada orang Yahudi yang dibenarkan hidup di 

tengah mereka.
27

  

Prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan yang di 

berikan oleh penguasa Islam kepada umat-umat lain ini yang 

kemudian menyebabkan umat Kristen tumbuh dan berkemba-

ng secara luas. Bahkan pada abad-abad pertama hijriah, ma-

yoritas penduduk di dalam entitas politik Muslim adalah 

penganut Kristen. Situasi demikian tidak mereka dapati pada 

masa-masa sebelumnya seperti pada kekuasaan Kristen mau-

pun Bizantium Yunani. Prinsip-prinsip luhur azas toleransi 

                                         
27Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam: A History the Propagation of the 
Muslim Faith (Lahore: M. Ashraf, 1961), h. 56-7. Juga Alistair Duncan, The 
Noble Sanctuary (London: Longman Group, 1972), h. 22.   
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atau kemajemukan tersebut juga dapat dijumpai pada hampir 

di wilayah-wilayah ke-kuasaan Islam lainnya, seperti anak 

be-nua India. Di wilayah ini para penganut, Hindu dan Budha 

mendapat hak yang sama sebagaimana yang diperoleh kaum 

Yahudi dan Nasrani. Ketika kekuasaan Islam berakhir, ma-

syarakat tetap berada pada keyakinan semula. Hal ini Mem-

buktikan bahwa prinsip toleransi atau kerukunan tetap men-

jadi pegangan bagi para penguasa muslim.  

Bahkan perkembangan peradaban Islam yang mencapai 

puncaknya masa Abbasiyah antara lain disebabkan oleh pe-

ngembangan paham toleransi, kemajemukan/pluralism atau 

teologi kerukunan ini. Sukar dibayangkan bahwa kemajuan 

ilmu dan peradaban Islam, tanpa peran serta dari penganut 

umat beragama lain.  

Dalam tahapan perkembangan kebudayaan Islam 

dengan segenap aspeknya hampir selalu berpijak pada akar 

toleransi, pluralisme atau kerukunan. Perkembangan sains 

dan teknologi pada masa Abbasiyah yang melahirkan ber-

bagai cabang ilmu pengetahuan diawali dengan melibatkan 

ahli-ahli dari non Islam yang diawali dengan proses penter-

jemahan besar-besaran seperti dari Nasrani dan Persia. Pada 

akhirnya melahirkan apa yang dalam sejarah Islam disebut 

sebagai zaman keemasan Islam (The Golden Age). Proses 

menuju zamankeemasan Islam ini banyak melibatkan umat 

lain, terutama penganut Nasrani. Misalnya salah seorang 
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ketua panitia penerjemahan literatur-literatur Yunani ke 

dalam bahasa Arab diketuai oleh Hunain Ibnn Ishak seorang 

penganut agama Nasrani. 
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BAB III 

POLA PENDIDIKAN DAKWAH UMAT ISLAM  

 

 

Salah satu tiang yang sangat penting dalam perkem-

bangan Islam adalah pendidikan dan dakwah karena melalui 

proses pendidikan dan dakwah seluruh nilai, norma-norma 

dan pengetahuan ditransformasikan atau ditransmisikan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Betapa pentingnya pendidi-

kan dan dakwah untuk perkembangan agama Islam tidak 

berlebihan jik agama Islam dimasukkan dalam tipologi aga-

ma misionaris, yakni agama yang dikembangkan dengan me-

lalui dakwah. Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran 

Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewa-

jiban ini tercermin dari konsep amar ma’ruf nahi mun-

kar, yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan 

perilaku  positif-konstruktif sekaligus mengajak mereka untuk 

meninggalkan dan menjauhkan diri dari perilaku negatif-des-

truktif.  

Konsep
28

ini mengandung dua implikasi makna seka-

ligus, yakni prinsip perjuangan menegakkan kebenaran dalam 

Islam serta upaya mengaktualisasikan kebenaran Islam terse-

but dalam kehidupan sosial guna menyelamatkan mereka dan 

                                         
28Dedy Susanto, Aktivitas Dakwah Majlis Tafsir Al-Qur’an, (Semarang: Ang-
garan DIPA BLU Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm 
1 
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lingkungannya dari kerusakan.
29

Sedangkan Pendidikan meru-

pakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam 

segala bidang sehingga dalam sepanjang sejarah hidup umat 

manusia hampir tidak ada yang tidak menggunakan pendidi-

kan sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitas-

nya, meskipun dengan sistem dan metode yang berbeda se-

suai dengan taraf hidup dan budaya masyarakat masing-ma-

sing. Bahkan pendidikan juga dijadikan sarana penerapan 

pandangan hidup.
30

 

 

A. Pola Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh ma-

nusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau me-

mindahkan nilai nilai yang dimilikinya kepada orang lain 

dalam masyarakat. Dan adapun proses pemindahan nilai nilai 

itu meliputi berbagai cara, yakni: pertama, melalui pengaja-

ran, yaitu proses pemindahan nilai berupa ilmu pengetahuan 

dari seorang guru kepada murid atau muridnya dari suatu 

generasi ke generasi berikutnya. Kedua, melalui pelatihan 

yang dilaksanakan dengan jalan membiasakan seseorang me-

lakukan pekerjaan tertentu utnuk memperoleh ketrampilan 

mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan ketiga melalui indoktri-

                                         
29Dedy Susanto, Aktivitas Dakwah Majlis Tafsir Al-Qur’an, (Semarang: 
Anggaran DIPA BLU Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 
hlm 1 
30Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 
hlm 104. 
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nisasi, yang dilakukan agar orang mengikuti saja apa yang 

dilakukan atau dikatakan oleh orang lain.
31

 

Menurut UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasio-

nal, Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk me-

wujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keteram-

pilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat ber-

langsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku indi-

vidu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar.
32

 

Selain itu Lembaga pendidikan juga merupakan sebuah 

institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah 

lembaga keluarga. Fungsi Pendidikan Menurut David Pope-

noe adalah sebagai Transmisi (pemindahan) kebudayaan dan 

Memilih dan mengajarkan peranan sosial. Sedangkan fungsi 

pendidikan menurut Horton dan Hunt dari segi fungsi ma-

nifest pendidikan, yaitu, Mempersiapkan anggota masyarakat 

untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan 

                                         
31Mohammad Daud Ali, Habibah Daud, Lembaga Lembaga Islam Di Indonesia 
(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 137. 
32http://www.seputarilmu.com/2015/12/pengertian-macam-macam-dan-
fungsi.html, Di akses pada tanggal 20 0otober 2018 pukul 12.20 WIB 

http://www.seputarilmu.com/2015/12/pengertian-macam-macam-dan-fungsi.html
http://www.seputarilmu.com/2015/12/pengertian-macam-macam-dan-fungsi.html
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demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, 

Melestarikan ke-budayaan, menanamkan keterampilan yang 

perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Dan dari segi fungsi 

laten pendidikan, yaitu, Mengurangi Pendidikan Orang Tua, 

yaitu melalui pendidikan sekolah, orang tua melimpahkan tu-

gas dan wewenang nya dalam mendidik anak kepada sekolah, 

menyediakan Sarana Untuk Pembangkangan, yaitu sekolah 

memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di 

masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan 

pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal. 

1. Mempertahankan Sistem Kelas Sosial, yaitu pendi-

dikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan 

kepada para anak didiknya untuk menerima perbe-

daan prestise, privilese, dan status yng ada dalam 

masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi salu-

ran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi 

atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. 

2. Memperpanjang Masa Remaja, yaitu pendidikan se-

kolah dapat pula memperlambat masa dewasa sese-

orang karena siswa masih tergantung  secara ekono-

mi pada orang tuanya. Sedangkan pendidikan Islam 

adalah proses penyampaian informasi dalam rangka 

pementukan insan yang beriman dan bertaqwa agar 

manusia menyadari kedudukan, tugas, dan fungsinya 

di dunia ini dengan selalu memelihara hubungannya 
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dengan Allah, dirinya sendiri, masyarakat, dan alam 

sekitarnya serta bertanggung jawab kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, menusia (termasuk dirinya sendiri) 

dan ling-kungan hidupnya. 

Dari keterangan diatas dapat diambil tujuan dari diada-

kannya pendidikan Islam adalah agar  dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan dalam diri manusia empat rasa tanggu-

ng jawab, yakni; 

1. Tanggung jawab kepada Allah. 

2. Tanggug jawab kepada hati nuraninya sendiri. 

3. Tanggung jawab kepada masyarakat, dan 

4. Tanggung jawab dan memelihara semua yang 

terdapat di langit dan di bumi.
33

 

Syekh Muhammad Naquib Al-Attas (1980) berpenda-

pat bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengenal sesuatu 

dan mengembangkan potensi yang ada, tetapi juga harus ma-

mpu membimbing dirinya menuju pengenalan dan pengakuan 

ter-hadap Allah SWT. Karena itu, ia menawarkan sebuah 

konsep yang dapat mewakili dari maksud dan tujuan pendi-

dikan dalam Islam, yaitu konsep  ta’dib. Konsep ta’dib me-

nurut Al-Attas mencakup disiplin tubuh, jiwa, dan ruh. 

Disiplin menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang 

tepat dalam hubungan-nya dengan kemampuan dan potensi 

jasmaniah, intelektual, dan ruhaniah. Menurutnya, pendidikan 

                                         
33Mohammad Daud Ali, Habibah op.cit., hlm 139. 
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dalam Islam harus mem-bentuk pribadi yang baik (good 

man). Karena itu pendidikan dalam Islam tidak terbatas pada 

masalah pengembangan intelektual semata. 

Al-Ghazali (1058-1111) pun memandang sama tentang 

pendidikan. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan dalam 

Islam meliputi tiga aspek, yaitu keilmuan, kerohanian, dan 

ketuhanan. Aspek keilmuan, yang mengantarkan manusia 

agar senang berpikir, menggalakkan Buku dan mengemban-

gkan ilmu pengetahuan, menjadi manusia yang cerdas dan 

terampil. Aspek kerohanian, yang mengantarkan manusia 

agar berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur dan berkepriba-

dian kuat. Aspek Ketuhanan, yang mengantarkan manusia 

beragama agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. Dengan demikian pendidikan dalam Islam sangat 

memperhatikan pembentukan kepribadian dengan menekan-

kan aspek moral, spiritual dan intelektual.
34

 

 

B. Dakwah Melalui Lembaga Pendidikan 

Berdakwah dapat melalui lembaga pendidikan ada tiga 

macam dan akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, lem-

baga pendidikan informal (lembaga pendidikan keluarga) 

ialah kegiatan pendidikan yang ada dalam keluarga. Lingku-

ngan ke-luarga merupakan lingkungan pendidikan pertama 

                                         
34http://dewandakwahjabar.com/berdakwah-melalui-pendidikan/, Di akses 
pada 21 oktober 2018 pukul 20.40 WIB. 

http://dewandakwahjabar.com/berdakwah-melalui-pendidikan/
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yang ditemui karena dalam keluarga inilah seorang anak 

pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan didalam 

keluarga. Pendidikan keluarga juga dikatakan sebagai ling-

kungan yang utama karena sebagai besar kehidupan anak 

berada dalam lingkungan keluarga 

1. Dakwah Dalam Keluarga 

Keluarga adalah unit komunitas terkecil dalam ke-

hidupan sosial masyarakat. Keluarga adalah sekumpulan 

kapasitas individu dan dari keluarga lah unit-unit yang 

lebih besar akan dibentuk. Dalam konteks Islam, keluarga 

di-gambarkan dalam tiga kata kunci, yaitu sakinah,  ma-

waddah, dan warahmah yang didalamnya nilai-nilai Isla-

mi kental diaplikasikan. Dan keluarga ideal seperti inilah 

yang menjadi cita-cita kita bersama, yakni menjadikan 

keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada allah. 

Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul 

Awlad Fil Islam, ada 7 macam pendidikan integratif, yang 

harus terintegrasikan secara sistemik dalam keluarga untuk 

mendidik anggota keluarga untuk menjadi hamba Allah 

yang taat, yang mampu mengemban amanah dakwah ini. 

Ketujuh pendidikan tersebut adalah: 

a. Pendidikan iman, 

b. Pendidikan moral, 

c. Pendidikan psikis, 

d. Pendidikan fisik, 
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e. Pendidikan intelektual, dan 

f. Pendidikan seksual. 

Dakwah dalam lingkungan keluarga dimaksudkan 

untuk menjadikan sebuah tatanan rumah tangga yang ber-

diri dari beberapa tujuan. Yakni pertama, mendirikan sya-

riat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Arti-

nya mendirikan sebuah rumah tangga yang mendasarkan 

kehidupannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. 

Kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikolo-

gi. Ketiga, mewujudkan sunah rasulullah dengan melahir-

kan anak anak sholeh sehingga umat manusia merasa ba-

ngga dengan kehadirannya. Keempat, memenuhi kebutu-

han cinta kasih anak anak dengan menyayanginya. Dan 

terakhir menjaga fitrah anak agar anak tidak melakukan 

penyimpangan-penyimpangan. 

Dalam kelima bagian ini, menjaga anak dalam fitrah 

adalah hal yang paling mutlak dilaksanakan. Karena sesuai 

yang dikatakan rasul dalam hadist, bahwa setiap anak yang 

dilahirkan adalah fitrah dan tergantung orang tuanya akan 

menjadikannya Islam, Majusi, Nasrani atau yang lainnya. 

Hal yang paling harus dilakukan adalah membiasakan 

anak untuk mengingat kebesaran Allah dan nikmat yang 

diberikanNya. Hal ini dapat mengokohkan fitrah anak agar 

tetap berada dalam kesucian dan kesiapan untuk mengagu-

ngkan Allah. Ke-mudian, membiasakan anak-anak untuk 
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mewaspadai penyim-pangan-penyimpangan yang kerap 

membiasakan dampak negatif terhadap anak, misalnya 

dalam tayangan film, per-gaulan bebas, dll. 

Dalam sebuah forum, dijelaskan ada beberapa krite-

ria mendasar yang harus dimiliki dan dirasakan dalam se-

buah keluarga Islami. Pertama, keluarga harus menjadi 

tempat kembali utama dalam kehidupan individunya. Nu-

ansa “baiti jannati” rumahku surgaku harus dirasakan oleh 

setiap anggota keluarga. Hal inilah yang akan menjadikan 

rasa kerinduan yang amat sangat bagi setiap anggota ke-

luarga untuk bertemu dalam satu atap keluarga. Seberat 

dan sesibuk apapun aktivitas anggota keluarga di luar ru-

mah maka keluarga menjadi tempat kembalinya. 

Kedua, keluarga menjadi madrasah dimana dalam 

setiap aktivitas kekeluargaan dijadikan sebagai aktivitas 

pembinaan,  dan proses transfer of value. Setiap anggota 

keluarga harus mampu menjadi inspirasi atau qudwah  

hasanah bagi anggota keluarga yang lain. Dan orang tua-

lah yang menajadi faktor penentu keberhasilan madrasah 

ini karena orang tualah sang pendidik. 

Ketiga, keluarga menjadi markas perjuangan Islam. 

Hal ini sangat penting mengingat menikah bukan hanya 

se-kedar mencari pendamping hidup, namun lebih untuk 

melanjutkan perjuangan Islam bersama dengan pasangan-

nya. Keluarga lah yang menjadi batu bata dari bangunan 
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Islam. Dan semua aktivitas dakwah tercermin dari aktivi-

tas keluarga. Untuk mencapai ketiga kriteria di atas maka 

dibutuhkan beberapa nilai yang harus dimiliki dalam se-

buah keluarga, yaitu; 

a. Keimanan, 

b. Cinta, 

c. Tarbiyah,  

Dan inilah nilai-nilai minimal yang harus dimiliki oleh 

sebuah keluarga Islami, keluarga dakwah. 

2. Dakwah Dalam Lembaga Pendidikan Formal 

Setelah mendapatkan pendidikan Islam di dalam li-

ngkungan keluarga, langkah selanjutnya adalah membe-

rikan anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan di 

lingkungan formal. Lembaga pendidikan formal dapat juga 

dikategorikan sebagai media dakwah, yakni sebuah alat 

yang dapat digunakan untuk berdakwah kepada peserta 

didik. Pendidikan siswa artinya lembaga pendidikan yang 

memiliki kurikulum, siswa sejajar kemampuannya, perte-

muan rutin, dan sebagainya. Contohnya adalah sekolah 

dan lain sebagainya.
35

 Didalam pedidikan formal, terdapat 

proses belajar mengajar. Sebuah usaha untuk mengajarkan 

pendidikan agama yakni dengan usaha usaha secara siste-

matis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar 

                                         
35Asmuni syukir, Dasar Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 
1983) hlm.168 
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mereka hidup sesuai dengan ajaran islam. Dengan pendi-

dikan agama yang terdapat di dalam lembaga formal terse-

but, menjadikan ia sebagai sebuah media dakwah yang 

dapat digunakan oleh da‟i. 

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dapat di-

kategorikan kedalam tiga kelompok, yakni pesantren, 

madrasah, dan sekolah. 
36

 Dimana ketiganya sama sama 

mencoba mendidik generasi penerus bangsa kearah yang 

lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Pesantren sendiri 

atau lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren ada-

lah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indo-

nesia. Pondok berasal dari Bahasa Arab funduq yang arti-

nya tempat menginap atau asrama, sedangkan pesantren 

adalah berasal dari kata santri,  bahasa tamil yang berarti 

para penuntut ilmu. 

Jadi jika digabungkan pondok pesantren adalah 

tempat belajar atau tempat mencari ilmu para santri de-

ngan bertempat tinggal atau mukim disana. Kemudian ka-

rena makna yang terkandung dalam namanya itu, pondok 

pesantren selalu tampil dengan unsur aslinya yakni pon-

dok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik atau kitab kuni-

ng, santri, kyai atau guru ngaji. Kelima unsur tersebut sela-

lu ada dalam sebuah pondok pesantren. Pada awal perkem-

bangannya, ada dua fungsi pondok pesantren, yakni seba-

                                         
36ibid 
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gai lembaga pendidikan, dan kedua sebagai lembaga pe-

nyiaran agama. Pada masa kolonial dahulu, pondok pe-

santren mempunyai peranan yang aktif dalam menentang 

penetrasi kolonialisme dengan uzlah yakni menutup diri 

dari pengaruh luar. 

Lembaga pendidikan formal Islam yang kedua ada-

lah madrasah. Lembaga ini muncul pada permulaan abad 

ke 20. Madrasah berasal dari Bahasa Arab, darasayang 

artinya belajar. Jadi madrasah adalah tempat belajar. Lem-

baga ini muncul dikarenakan beberapa alasan diantaranya 

sebagai berikut; 

1) Sebagai manifestasi dan realisasi cita cita pemba-

haruan dalam sistem pendidikan Islam di Indo-

nesia. 

2) Sebagai salah satu usaha menyempurnakan sistem 

pendidikan pesantren yang dipandang tidak me-

mungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan 

kerja dibanding lulusan dari sekolah kolonial 

belanda waktu itu. 

3) adanya sikap sementara umat Islam yang lebih 

condong mengikuti sistem pendidikan ala barat 

yang lebih memungkinkan anak anak mereka le-

bih maju dalam ilmu, ekonomi dan teknologi.
37

 

                                         
37Abdurrahman an Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masya-
rakat,…hlm.154. 
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Lembaga pendidikan formal ketiga dalam Islam ada-

lah sekolah Islam. Lembaga ini merupakan pengembangan 

dari madrasah dengan falsafah yang dipengaruhi oleh aja-

ran ajaran barat. Kurikulumnya lebih dekat dengan sekolah 

sekolah umum. 

Di dalam pendidikan formal terdapat seorang guru 

sekaligus da‟i yang tugasnya bukan semata mata utuk me-

ngajarkan ilmu agama atau Islamologi, melainkan juga 

mendidik. Karena mengajar hanyalah memberikan penge-

tahuan agama saja, sehingga anak pandai ilmu agama tapi 

tidak taat terhadap ajaran agama.  Sebaliknya mendidik 

mempunyai arti menanamkan tabiat kepada anak anak 

agar mereka taat kepada ajaran agama (membentuk pribadi 

muslim). 

3. Dakwah Dalam Lembaga Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal perlu digalakkan dikalangan 

umat Islam. Pendidikan ini mengiringi kesibukan mereka 

menempuh pendidikan disekolah formal. Pendidikan ini 

bertujuan untuk memberikan bekal keagamaan bagi umat 

Islam diberbagai bidang. Dengan demikian kurikulum 

pendidikan nonformal mengacu terhadap kebutuhan priba-

di maupun umat, serta sangat berperan dalam menentukan 

kemungkinan tegaknya kembali umat Islam.
38

 

                                         
38Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, hlm 95-96 
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Salah satu contoh lembaga dakwah dan lembaga 

pendidikan adalah MTA, yaitu Majelis Tafsir Al-Qur‟an 

yang di dirikan oleh Abdullah Thufail Saputra yang bertu-

juan mengajak umat Islam kembali pada cara beragama 

Islam yang benar yaitu kembali pada Al-Qur‟an dan Ha-

dist. Latar belakang didirikannya MTA ini adalah adanya 

keterbalakangan pendidikan dan kesejahteraan yang diala-

mi umat Islam. Aktivitas dakwah yang dilaksanakan MTA 

adalah pengajian, pendidikan, sosial, pembinaan ekonomi, 

dan kesehatan. 

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh 

MTA diantaranya adalah kursus otomotif bekerjasama 

dengan BLK Kota Surakarta, kursus menjahit dan bimbi-

ngan belajar bagi siswa-siswi SLTP dan SLTA. Disamping 

itu, berbagai kursus insidental sering diselenggarakan oleh 

MTA misalnya kursus penulisan dan kewartawanan.
39

 

Sesungguhnya, umat Islam tidak pernah lepas ke-

hidupannya dari pendidikan. Ayat-ayat pertama yang turun 

di Mekah, yakni diantaranya sebagai berikut;  

“Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang telah men-

ciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang 

mengajarkan dengan pena. Mengajarkan manusia 

apa yang belum di-ketahuinya.” (QS. Al-Alaq: 1-

5). “Hai orang-orang yang berselimut. Bangunlah, 

dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah do-

                                         
39Dedy Susanto, Aktivitas Dakwah Majlis Tafsir Al-Qur’an, hlm 50-51 
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sa. Janganlah engkau memberei supaya mendapat 

yang lebih banyak. Dan bersabarlah (menurut pe-

rintah Tuhanmu).” (QS. Al-Mudatsir: 1-6). 

 

Dari kedua ayat itu, dapat disimpulkan bahwa dalam 

Islam terdapat paling tidak empat macam pendidikan, 

yaitu; 

1) Pendidikan akidah, yaitu hendaklah membaca 

dengan nama Allah semata, jangan memperse-

kutukan-Nya dengan berhala. Karena Allah Ma-

habesar dan Maha Pemurah. 

2) Pendidikan aqliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari 

kejadian manusia misalnya, dan kejadian alam 

semesta. Untuk mem-pelajari hal itu hendaklah 

dengan banyak membaca dan me-nyelidiki serta 

memakai pena untuk mencatat. 

3) Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu si pen-

didik haruslah mengajar tanpa mengharapkan ba-

lasan dari orang yang diajarnya melainkan hanya 

mengharap ridlo Allah. Begitu pula harus sabar 

dalam menjalankan tugasnya. 

4) Pendidikan jasmani, yaitu mementingkan keber-

sihan. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat 

kediaman. Terutama si pendidik harus bersih pa-

kaian, suci hati, dan baik budi pekertinya supaya 

jadi contoh teladan bagi murid-muridnya. 
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Dengan demikian, pendidikan memegang peranan 

penting dalam pembinaan umat Islam supaya mereka 

dapat meraih status sebagai khaira ummah.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
40 Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual. hlm 91-92. 
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BAB IV  

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Apakah toleransi beragama itu? 

Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya ada oleh Islam. 

Islam secara definisi adalah “damai”, “selamat” dan “menye-

rahkan diri”. Definisi Islam yang demikian sering dirumus-

kan dengan istilah “Islam agama rahmatal lil’ālamîn” (agama 

yang mengayomi seluruh alam). Ini berarti bahwa Islam 

bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam 

menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling meng-

hormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia 

dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena 

itu tak mungkin disamakan. Dalam Al-Qur‟an Allah berfir-

man yang artinya: 

”dan JikalauTuhanmu menghendaki, tentulah beriman 

semua orang yang di muka bumi seluruh-nya. Maka 

Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 

mereka menjadi orang-orang yang beriman semua-

nya?”
41

 

 

Dalam Ayat lain Allah swt dalam firman-Nya Q.S. al-

Baqarah 2: 256, sebagai berikut: 

Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang 

benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar 

                                         
41Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya 
Toha Putra, 2002), h. 150 
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kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka 

sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang 

sangat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha mengetahui.
42

 

 

Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata 

tolerance/ tolerantion yaitu suatu sikap yang membiarkan 

dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada 

masalah pendapat (opinion) agama kepercayaan atau segi 

ekonomi, sosial, dan politik. Didalam bahasa Arab kata to-

leransi mempunyai persamaan makna dengan kata tasamuh 

dari lafadz samaha (سمح ) yang artinya ampun, maaf, dan 

lapang dada.
43

 

Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai 

kelapangan dada, suka rukun dengan siapa pun, membiarkan 

orang lain berpendapat, atau berpendirian lain, tidak meng-

ganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang 

lain. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bah-wa 

toleransi pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap 

sesama manusia, atau kepada sesama warga masyarakat un-

tuk menjalankan keinginanya atau mengatur hidupnya, mere-

ka bebas menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam 

men-jalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar 

aturan-aturan yang berlaku sehinga tidak merusak sendi-sendi 

                                         
42Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya 
Toha Putra, 2002), h. 53. 
43 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir, (Yogyakarta : 
Balai Pustaka Progresif, tt.h.), hlm. 1098 
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kehidupan sosial kemsyarakatan.
44

 Toleransi dalam persoalan 

agama mempunyai arti sikap lapang dada untuk menghormati 

dan membiarkan pemeluk agama lain untuk melaksanakan 

ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-

masing yang diyakini tanpa ada interfensi atau memaksakan 

baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.
45

  

Dalam Islam, istilah toleran disebut tasamuh, pada da-

sarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata toleran-

ce, karena tasamuh memberi arti memberi dan mengambil. 

Tasamuh berisi tindakan tuntutan dan penerimaan dalam 

batas-batas tertentu. Tasamuh berisi harapan pada satu pihak 

untuk memberi dan mengambil secara sekaligus. Subjek yang 

melakukan tasamuh dalam Islam dinamakan mutasamihin, 

yang berarti “pemaaf, penerima, menawarkan, pemurah seba-

gai tuan rumah kepada tamu”. Dalam pelaksanaannya, orang 

yang melakukan tindakan tasamuh ini tidak sepatutnya mene-

rima saja sehingga menekan batasan hak dan kewajibannya 

sendiri.  

Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama 

memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, 

terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan (aqidah). 

Meskipun tasamuh memiliki pengertian seperti di atas, dalam 

                                         
44Tim Fkub Semarang, Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama, Semarang: 
Fkub, 2009, Cet II, hlm.381-382 
45H. M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1989), hlm. 83 
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banyak konteks, ia seringkali diselaraskan arti dengan kata 

“toleransi”. Al-Qur‟an tidak pernah menyebut-nyebut kata 

tasamuh/toleransi secara tersurat atau makna qiyasan dalam 

ayat-ayatnya. Namun, secara eksplisit al-Qur‟an menjelaskan 

konsep toleransi dengan segala batasan-batasannya. Oleh ka-

rena itu, dalam implementasinya ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam kehi-

dupan.
46

Begitu banyak ayat-ayat al-Qur‟an menjelaskan ten-

tang toleransi diantaranya: 

Tergambar dalam al-Qur‟an menjadi landasan toleransi 

beragama terdapat dalam surat al-Kafirun. Artinya Katakan-

lah:  

"Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah 

apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah 

Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi 

penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak 

pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (surat 

Al-Kafirun ayat 1-6). 

 

Dikandungan surat Al-Kafirun itu para ahli telah men-

coba menarik beberapa garis hukum diantaranya
47

adalah (1) 

tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memeluk agama lain 

atau meninggalkan ajaranya agamnya dan (2) setiap orang 

berhak untuk beribadat menurut ketentuan ajaran agamanya 

                                         
46Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, 1 (September 2016): hal. 28 
47

Departemen Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-quran 

Tematik), Jakarta : Departemen Agama,2008, hlm. 83-86 
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masing-masing. Dalam riwayat lain ayat di atas diturunkan 

kepada nabi Muhammad pada waktu nabi diajak oleh kaum 

Musyrik Mekkah untuk mengadakan kompromi agama. Me-

reka (kaum Musyrik) mengajukan syarat yang tidak bisa 

diterima oleh Nabi, syaratnya yaitu dengan mengadakan iba-

dah secara bergantian, maksudnya, pada waktu-waktu terten-

tu kaum Musyrik melakukan ibadah seperti yang diajarkan 

oleh nabi Muharnmad, dan sebaliknya nabi Muhammad 

SAW dan pengikutnya pun harus mengikuti ibadah yang di 

laksanakan oleh kaum Musyrik. Tehadap keinginan kompro-

mi semacam itu, Allah menurunkan wahyu sebagaimana ter-

sebut dalam surat Al-Kafirun bahwa kompromi agama tidak 

mungkin dilakukan umat Islam, biarlah dalam hal ibadah ini 

masing-masing melaksanakan sesuai dengan keyakinan-

nya.
48

. 

Kemudian dalam penjelasan ayat di atas jelas Allah 

SWT memberikan keleluasaan kepada manusia untuk berbe-

da, kemudain Allah memberikan kebabasan kepada manusia 

untuk memeluk Agama sesuai dengan jalan yang seseornag 

yakini sehingga dalam memilih suatu Agama manjadi hak 

progatif peribadi seseorang menurut yang ia yakini, kemu-

dian yang terakhir setelah manusia memilih sesuai dengan 

yang ia yakini maka tidak boleh saling mencampur adukakan 

                                         
48Ahmad Azhar basir, Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman Seputar Filsafat Hukum, 
Politik, Ekonomi, Penerbit Mizan, Cet I, Bandung, 1993. H. 240 
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kayakinan tersebut khusus dalam persolan tauhid. Dalam 

surah al-Kahfi 18:29  Allah menjelaskan 

Dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhan-

mu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah 

ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah 

ia kafir”.Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang 

orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung 

mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mer-

eka akan diberi minum dengan air seperti besi yang 

mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman 

yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling 

jelek. 

 

Surat Al-Mumtahanah 60:8-9 

Ayat (8)  

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 

Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 

memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang Berlaku adil 

 

Ayat (9) 

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 

sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu 

karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan 

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barang-

siapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka 

Itulah orang-orang yang zalim. 

 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa dari segi hakikat 

penciptaan manusia tidak ada perbedaan. Mereka semua sa-

ma dari asal kejadian yang sama yaitu dari  tanah, dari diri 

yang satu yaitu adam yang diciptakan dari tanah dan dari 
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padanya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kele-

bihan seseorang individu dari individu yang lain, satu golo-

ngan atas golongan yang lain, satu ras atas ras yang lain, war-

na kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pemban-

tunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul 

kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak 

seseorang atau satu golongan membanggakan diriterhadap 

yang lain atau menghinanya. 

Dalam aspek kenegaraan Republik Indonesia Peme-

rintah sebagai otoritas tertinggi di negeri ini berkewajiban 

memberikan perhatian besar atas terciptaanya kondisi ke-

hidupan beragama yang rukun dan tenteram bagi rakyatnya, 

yaitu sesuai amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 

Rumusan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang tercakup dalam 

bab agama, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum 

dasar yang selalu dijunjung tinggi, usaha perwujudan kepada 

sila ke-1 tersebut adalah penghormatan pada nilai-nilai agama 

dan pengamalannya. Sehingga dalam kehidupan bangsa Indo-

nesia, agama dan pengamalannya dijunjung tinggi. Negara 

berkewajiban untuk menciptakan harmoni hidup berbangsa 

dan bernegara, berkembangnya kerukunan kehidupan bera-

gama, saling pengertian antara agama dan antar pemeluk aga-

ma serta toleransi beragama.
49

  

                                         
49Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik : Hubungan Antar-
Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. xi. h.330 
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Salah satu bentuk dari penjabarannya adalah Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2004-2009. Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama di 

sini disebutkan, bahwa sasaran peningkatan kualitas pelaya-

nan dan pemahaman serta kehidupan beragama antara lain 

meliputi, pertama, meningkatnya kualitas pemahaman, peng-

hayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan ma-

syarakat dari sisi rohani semakin baik. Kedua, meningkatnya 

kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi ke-

wajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan shadaqah, dana 

punia dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesen-

jangan sosial masyarakat. Ketiga, meningkatnya kualitas pe-

layanan ke-hidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarkat 

sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam me-

meluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama 

dan keyakinannya
50

. Menghargai keyakinan orang lain terha-

dap agama yang dipeluknya serta memberi kebebasan untuk 

menjalankan apa yang dianutnya dengan tidak sinkretisme 

dan bukan pada prinsip agama yang dianutnya. Toleransi an-

tar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk antara 

lain: 

1. Saling menghormati. 

                                         
50 Ibid. xi 
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2. Memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain 

dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan-nya 

3. Tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat.  

Meskipun demikian antar umat beragama dapat diwu-

judkan sebagaimana tersebut di atas, tetapi bukan berarti da-

lam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukkan 

antara kepentingan sosial dan aqidah. Dalam melaksanakan 

toleransi ada batasan-batasan tertentu. Menurut Ali Machsum 

(Rais' Aam Nahdlatul Ulama) : "Batasan toleransi itu ada 

menurut keyakinannya masing-masing. Islam menghormati 

orang yang beragama Kristen, Budha, Hindu dan agama lain-

nya. Bukan karena dia Kristen, Budha atau Hindu tapi Islam 

menghormati mereka sebagai umat Allah. Ciptaan Allah yang 

wajib dikasihi. Islam mewajibkan untuk saling menghormati 

sesama umat beragama, tapi akan murtad kalau dengan itu 

membenarkan agama lain.
51

 

Oleh kerena itu dalam penjelasan makna toleransi di 

atas sebagaimana makna toleransi yang dimaksud di dalam 

ajaran Islam ada perbedaan dalam pemhaman tentang hubu-

ngan manusia sesama manusia atau yang disebut fikih mua-

malah kemudain ada pemahan tentang hubungan manusia 

dengan Allah Swt, yang disebut ibadah yang bermuara pada 

                                         
51Hasanuddin, A.H. Cakrawala Kuliah Agama, Al Ikhlas, Surabaya, 1402 H. 
50 
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persoalan ketahitan. Dalam persoalan muamalah manusia 

diberi kebebasan untuk saling berbuat baik dan saling berin-

teraksi secara sosial, baik dalam persoalan bertetangga, ber-

bisnis, bertegur sapa dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam 

persoalan ibadah yang muaranya adalah nilai ketahitan yang 

menjadi privasi seseorang, maka dalam bersolan ini tidak bisa 

di campur adukkan sebagaimana penjelasan al-Qur‟an surah 

al-Kafirun di atas. Kemudain jika dihubungkan dengan prak-

tek demokrasi dan sosial kemasyarakatan yang akhir-akhir ini 

yang sering dibenturkan maka tidak lah benar, seperti sese-

orang berbeda pilihan dengan yang lain dalam persoalan poli-

tik kemudian dianggap tidak toleresi, justru dalam pengertian 

toleransi di atas menunjukan sikap intoleran. Kemudian seba-

liknya untuk membuktikan sebuah toleransi dengan melang-

gar kaidah ushuliyah seperti harus bershalawat di rumah 

ibadah Agama lain atau peraktek yang serupa dengan dalih 

toleransi maka tidaklah sesuai dengan kaidah ketauhitan di 

dalam Islam. pengetahuan akan pentingnya toleransi beraga-

ma juga berawal dari pemahaman akan ajaran agama. Oleh 

sebab itu, perlunya menghindari skripturalisme agama, di 

mana hanya menempatkan agama hanya sebatas skriptural 

(teks-teks keagamaan). Hal ini menjadikan hanya sebatas 

pada literal, yang hanya menekankan dimensi luarnya, yang 

secara lebih jauh berdampak pada terabaikannya dimensi 

kontekstual yang ada di masyarakat.  Dalam memberikan 
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semangat pendidikan pluralisme agama, maka perlu mene-

kankan pada aspek konstektual didalam masyarakat. Karena 

pemahaman yang literal akan cenderung rigid, sehingga 

sangat memungkinkan menyudutkan, bahkan menyalahkan 

orang lain yang berbeda.  

 

B. Peran PMB Terhadap Toleransi Beragama di Kota 

Batam 

 

Indonesia adalah negara yang plural, namun pluralisme 

agama bukanlah kenyataan yang mengharuskan orang untuk 

saling menjatuhkan, saling merendahkan atau membanding-

bandingkan antara agama satu dengan yang lain. Menempat-

kan posisi yang saling menghormati, saling mengakui dan 

kerjasama itulah yang harus dilakukan semua pemeluk aga-

ma. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat dalam mene-

mpatkan berbagai perbedaan, yaitu hidup menghormati, 

memahami dan mengakui diri sendiri, tidak ada paksaan, 

tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok.
52

 

Islam sebagai agama yang ramah telah menunjukkan 

nilai-nilai ajaran yang inklusif. Nilai-nilai universal Islam 

yang luhur dengan konsep Rahmatan Lil ‘Alamin memberi-

kan distingsi tersendiri. Karena Islam tidak memihak pada 

Muslim saja, tetapi juga memberikan jaminan sosial pada 

                                         
52Elga Sarapung, Pluralisme, Konflik dan Perdamaian, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2002), h. 8. 
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pemeluk agama lain. Oleh karena itu dalam mewujudkan rasa 

nyaman detengah peluralisme kehidupan, khususnya kota 

Batam maka Persatuan Mubaligh kota Batam yang di singkat 

(PMB) termasuk sebuah organisasi yang berperan dalam ra-

ngka menjaga kedamaian dan kenyamanan di tengah per-

bedaan. 

Persatuan Muballigh Kota Batam adalah sebuah organi-

sasi yang terbentuk Pada Tanggal 08 Jumadil Akhir 1420 H. 

atau bertepatan dengan 18 September 1999 M di kota Ba-

tam.
53

 Berdasaarkan litreatur sejarah berdirinya Persatuan 

Muballigh Kota Batam (PMB), dimana sejatinya Organisasi 

ini merupakan kelanjutan dari organisasi sebelumnya yaitu 

MDI (Majlis Dakwah Islam) yang berdiri pada  masa orde 

baru, namun setelah masa Orde baru berakhir organisasi ini 

berubah menjadi PMB. Tujuan dari perubahan itu adalah 

supaya organisasi ini tidak identik terhadap salah satu partai 

politik, kemudian dimana tujuan dari perubahan itu supaya 

organisasi dakwah ini lebih terbuka untuk semua kalangan, 

artinya tidak hanya dari kalangan tertentu saja akan tetapi 

organisasi ini terbuka untuk semua golongan baik dari 

kalangan NU, Muhammadiyah, Perti, al-Washliyah dan lain-

nya, tujuan bagaimana organisasi ini menjadi suatu wadah 

dakwah bagi umat Islam yang ada di kota Batam. Orgnisasi 
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ini sudah cukup lama berkembang perkembangan umat Islam 

di kota Batam. 
54

 

Berdasarkan Lambang Persatuan Muballigh Batam ada-

lah gambar bola dunia di hiasi pelangi disebelah atas dan 

disebelah bawah terhampar lautan, di tengah bola dunia ter-

dapat peta Batam dengan kitab Al-Qur‟an diposisi jantung 

Kota Batam di bawah gambar lautan tertulis ”PERSATUAN 

MUBALLIGH KOTA BATAM” melingkar searah pelangi, 

diapit oleh tulisan “PMB” ditengahnya terdapat nilai atau 

filosofi dari lambang tersebut. 

1. Gambar bola dunia mengambarkan wawasan Persa-

tuan Muballigh Kota Batam dalam merefleksikan 

cita–citanya senantiasa menyesuaikan diri dengan 

perkembangan dunia. 

2. Gambar pelangi melambangkan bahwa persatuan 

Muballigh Kota Batam di tengah masyarakat sekali-

gus dimaksudkan kehadirannya maupun membuat 

situasi menjadi indah dan damai. 

3. Gambar kitab Al-Qur‟an terbuka melambangkan ge-

rakan Persatun Muballigh Kota Batam adalah me-

negakan amal ma‟ruf nahi munkar. 

4. Gambar laut melambangkan cita – cita ideal Persatu-

an Muballigh Kota Batam untuk mewujutkan ma-
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syarakat sejatra lahir dan batin suasana madani dan 

penuh peradaban. 

5. Gambar peta Batam melambangkan bahwa Persa-

tuan Muballigh Kota Batam merupakan organisai 

lokal yang memposisikan diri sebagai mitra daerah 

dalam mengembangkan kemajuan Batam. 

6. Warna putih di dalam lambang melambanggkan 

kesucian dalam mencapai visi dan misi Persatuan 

Muballigh Kota Batam. 

7. Warna hijau di dalam lambang melambanggkan ke-

subutran dan kesejatraan yang menjadi cita–cita Per-

satuan Muballigh Kota Batam. 

8. Warna kuning di dalam lambang melambanggkan 

kejayaan dan kemenangan yang menjadi target 

Persatuan Muballigh Kota Batam dalam mencapai 

maksud dna tujuan. 

9. Warna merah di dalam lambang melambanggkan 

keberanian menjadi modal dasar Persatuan Mubal-

ligh Kota Batam dalam mengembangkan tugas – 

tugasnya. 

10. Warna hitam di dalam lambang melambanggkan 

keteguhan dan kesungguhan sebagai sikap Persa-

tuan Muballigah Kota Batam menghadapi persoa-

lan yang dihadapi 
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Jika dilihat dari nilai-nilai yang menjadi tujuan dari ber-

dirinya organisasi tersebut diantaranya, Berdasarkar landasan 

pilosifi di atas maka PMB kota Batam ibaratkan Pelangi 

dalam artian PMB bergerak tidak hanya mengaatas namakan 

sebuah organisi, akan tetapi semua organisasi keislaman baik 

itu golangan Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perti, 

al-Washliyah maupun dari keorganisasian lainnya selagi 

sesuai dengan prinsip ahlussunnah waljama‟ah maka ia dite-

rima untuk berkecimpung di dalam Persatuan Muballigh Kota 

Batam. Kemudian secara kenggotaan PMB hari ini memiliki 

kurang lebih 1000 orang muballigh dengan menyesuikan 

jumlah masjid, mushalla yang ada di kota Batam yaitu kurang 

lebih 1000 buah. Kehadiran PMB di kota Batam sangat di 

apresiasi oleh pemerintah dan masyarakat, hal ini dibuktikan 

dengan adanya perhatian dari pemerintah dengan memberi-

kan honor sebesar 400.000 perbulan dari Pemkot Batam bagi 

anggota muballigh yang memang belum PNS atau terkait 

honorer dengan Instansi pemerintah lainya.
55

 

Adapun sistem atau syarat untuk menjadi anggota PMB 

itu sendiri dimana setiap anggota yang baru ikut bergabung 

harus mengikuti prosedur dari kepengurusan PMB itu sendiri. 

Dimana setiap anggota yang baru bergabung di tes dengan 

kemampuan wawasan keagamaan, penguasaan al-Qur‟an, 
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baik pengasaan tajwid maupun tafsir, serta arah disiplin 

pengetahuan. Tujuannya adalah untuk mengukur keilmuan 

serta kelayakan untuk menjadi penjelas di tengah masyaakat. 

Berkenaan peran muballigh kota Batam dalam meng-

hadapi taloransi antar umat beragama di kota Batam, dimana 

secara internal keorganisasian dan ke Islaman PMB tidak 

membeda-bedakan latar belakang organisasi, baik golongan 

muhammadiyah maupun dari golongan Nahdatul ulama, 

semuanya menyatu dalam satu misi bagaimana PMB menjadi 

pasilitas dalam rangka mencerdaskan ummat. kemudian se-

cara external peran PMB  Pertama;  peran PMB disini seba-

gai Penjelas dalam rangka mengcaver isu-isu yang sedang 

berkembang, Kedua; dimana prinsip PMB disini hanya sesuai 

dengan prinsip atau teori berdasarkan al-Qur‟an dan Hadist 

serta penjelasan sejarah, dimana secara simpel di dalam Islam 

ada namanya Fikih Ibadah yaitu fikih yang mengatur hubu-

ngan antara manusia dengan Allah SWT, dan ada namya 

Fikih Muamalah yaitu fikih yang mengatur hubungan antara 

hubungan manusia sesama manusia. Ketiga anggota PMB 

dimanapun ia berdomisili berusaha menjadi contoh atau pa-

nutan di kalangan masyarakat sehingga segala persoalan yang 

menjadi isu sensitif  yang berkembang tengah masyarakat bi-

sa tersaring secara natural sehingga tidak menimbulkan gejo-

lak di tengah masyarakat, dalam hal ini PMB berusaha men-

jadi penjeles di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi 
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kerancuan dalam berpemahaman dalam rangka meng-hadapi 

masyarakat kota batam yang majemuk. 
56

 

Dengan menerapkan sikap toleransi yang bertujuan 

untuk mewujudkan sebuah persatuan diantara sesama manu-

sia dan warga negara Indonesia khususnya, tanpa memperma-

salahkan latar belakang agamanya. Seluruh agama yang di 

muka bumi mengajarkan tentang kebaikan, tidak ada yang 

mengajarkan untuk berbuat kerusakan atau kejahatan. Demi-

kian juga dengan hidup rukun damai, hidup berdampingan 

dengan agama lain, atau dikenal dengan sikap toleransi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil Buku di atas maka dapat penulis me-

nyimpulkan: 

Pertama: toleransi berasal dari kata tolerance/ toleran-

tion yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapang dada 

terhadap perbedaan. Didalam bahasa Arab mempunyai per-

samaan makna dengan kata tasamuh dari lafadz samaha 

-yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada. Sedang (سمح)

kan toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada 

seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk aga-

ma untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan 

ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada 

yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain 

maupun dari keluarganya sekalipun. 

Persatuan muballigh Kota Batam adalah sebuah organi-

sasi yang terbuntuk Pada kedua: Tanggal 08 Jumadil Akhir 

1420 H. bertepatan dengan 18 September 1999 M di kota 

Batam, peran Persatuan Bubaligh Kota Batam dalam toleran-

si pertama secara internal keorganisasian dan Islam PMB 

merupakan sebuah organisasi yang meliputi semua golongan 

baik dari golangan muhamadiyah maupun Nahdhatul Ulama, 

kemudian peran PMB dalam toleransi secara external keaga-

maan dimana PMB sebagai penjelas kepada masyarakat 
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dalam rangka mengkaper isu-isu persoalan sosial keagaan 

yang berkembang. Kemudian anggota PMB dimanapun ia 

berdomisili berusaha menjadi contoh atau panutan di kala-

ngan msyarakat sehingga segala persoalan yang menjadi isu 

liar yang berkembang dimasyarakat bisa tersaring secara ala-

mi sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masya-

rakat. 

B. Saran 

1. Hendakanya PMB tidak hanya pokus berdakwah 

dengan sumber daya  yang ada, namun bagaimana 

PMB bisa memfasilitasi generasi kedepan dalam 

sebuah wadah yang formal, seperti mendirikan 

pesantren disemua jenjang. 

2. Hendaknya PMB juga tidak hanya berperan dalam 

persoalan dakwah, namun bagaimana PMB berperan 

dalam persoalan ekonomi kreatif atau ekonomi yang 

berbasis kerakyatan. Sehingga peran PMB bisa lebih 

luas 
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GLOSSARIUM 

 

Pluralisme Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah 

kerangka dimana ada interaksi beberapa ke-

lompok-kelompok yang menunjukkan rasa Sa-

ling menghormat dan toleransi satu sama lain. 

Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta 

membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi 

Interaksi Hal saling melakukan aksi, berhubungan, me-

mpengaruhi; antarhubungan 

Heterogen Terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat 

atau berlainan jenis; beraneka ragam 

Fenomenoligis Metode filosofis dan mazhab filsafat yang 

ditegakkan  

Triangulasi Salah satu teknik pengumpulan data 

Toleransi Suatu sikap saling menghormati dan meng-

hargai antarkelompok atau antar individu da-

lam masyarakat atau dalam lingkup lainnya 

Absolutisme Keyakinan bahwa hanya ada satu penjelasan 

obyektif yang tepat dan tidak berubah tentang 

realitas 

Eksklusivisme Adalah pandangan yang menganggap hanya 

agamanya saja yang benar 

Fanatisme Adalah paham atau perilaku yang menunjuk-

kan ketertarikan terhadap sesuatu secara ber-

lebihan 

Ekstrimisme Kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem" 

atau "advokasi ukuran atau pandangan eks-

trem 

Agresivisme Bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan 

atau naluri untuk berkelahi 

Ubudiyyah Selalu memiliki kesadaran sebagai hamba dari 

allah s.w.t 

Ukhwah Insaniyyah Persaudaraan atas kesadaran sesama manusia 

Ketiga Ukhwah  

Wathaniyah 

Persaudaraan atas kesadaraan kebangsaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keyakinan
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Ta’dib Proses pemberian pemahaman, pengetahuan, 

pengertian dan tanggung jawab sehingga jiwa 

manusia itu menjadi bersih dari segala macam 

kotoran sehingga siap menerima hikmah dan 

mampu mempelajari keterampilan 
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