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BAB III 

ALKHAIRAAT DI KOTA PALU 

 

 Pada bab sebelumnya telah diuraikan dasar teoritis tentang konsep dan 

peran agama dalam kemajemukan. Pada bab ini akan diuraikan tentang organisasi 

islam Alkhairaat yang uraiannya dimulai sejak Alkhairaat masuk ke wilayah Lembah 

Palu hingga uraian tentang konsep dan peran Alkhairaat dalam kemajemukan agama 

masyarakat di Kota Palu. Sebagai pengantar masuk ke dalam  pembahasan pokok 

utama tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat situasi masyarakat 

Kota Palu sebelum agama Islam masuk dan masuknya Islam di lembah Palu sebelum 

Islam Alkhairaat.  

1. Situasi Masyarakat Lembah Palu Sebelum Agama Islam Masuk 

 Palu dikenal sebagai sebuah Lembah. Hal ini dikarenakan secara geologi, 

Kota Palu terletak bahkan merupakan sebuah Lembah. Secara singkat proses 

terbentuknya Lembah Palu tersebut diuraikan sebagai berikut: Menurut 

Abendanon, teluk Palu pernah membentuk suatu danau dengan dataran Palu 

bagian selatan. Apa yang dimaksudkan oleh Abendanon tersebut, semakin 

memperkuat cerita legenda bahwa tepi laut teluk Palu yang sekarang ini, dulunya 

sampai ke batas Kerajaan Bangga dan Sigi (Bora). Sebelum adanya laut tersebut, 

terlebih dahulu terbentuk danau gunung, kemudian menjadi laut yang bersambung 

dengan teluk yang sudah ada. Namun mengapa kemudian mengering  dan menjadi 

lembah? Tidak ada penelitian yang menjelaskan proses pengeringan tersebut 

hingga membentuk suatu lembah, kecuali Abendanon yang memperkirakan 

bahwa proses pengeringan tersebut hingga membentuk sebuah lembah 
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diakibatkan oleh peristiwa gempa bumi. Kisah inilah yang kemudian oleh 

masyarakat setempat mengaitkan dengan cerita kadatangan Sawerigading dari 

Tanah Bugis ke Tanah Kaili, saat itulah terjadi Lembah Palu.
1
 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terbentuknya Lembah Palu, di karenakan peristiwa alam, 

yakni gempak bumi.  

 Penduduk asli Lembah Palu adalah suku Kaili. Tentang asal-usul suku 

Kaili (To-Kaili), Jamrin Abubakar dengan mengutip Mattulada dan  Masyhuddin 

Masyhuda, mengatakan bahwa nenek moyang suku Kaili (To-Kaili) yang 

mendiami lembah Palu pada awalnya berasal dari lereng-lereng gunung Laut 

Kaili. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Lembah yang kini menjadi 

tempat pemukiman masyarakat Palu, sebelumnya merupakan laut teluk. Ketika 

Lembah Palu terbentuk, penduduk yang bermukim di lereng-lereng gunung Laut 

Kaili, mulai turun membentuk kampung-kampung.
2
 Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penduduk asli Lembah Palu, yakni To-Kaili berasal dari 

lereng-lereng pegunungan. Atau dapat juga dikatakan sebagai penduduk 

pegunungan. 

  Suku Kaili adalah salah satu suku diantara suku bangsa di Indonesia yang 

secara turun-temurun tersebar mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi 

Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, 

di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, 

Kulawi, dan Gunung Raranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur 

Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi-Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una 

                                                        
1
 Jamrin Abubakar, Mengenal Khazanah Budaya Dan Masyarakat Lembah Palu, ( Palu: 

YKST, 1999), 6-7. 
2
 Ibid., 6. 
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dan Kabupaten Poso. Masyarakat suku Kaili mendiami kampung/desa di Teluk 

Tomini yaitu Tinombo, Moutong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo dan Una Una, 

sedang di Kabupaten Poso mereka mendiami daerah Mapane, Uekuli dan pesisir 

Pantai Poso. Dan untuk menyatakan "orang Kaili" disebut dalam bahasa Kaili 

dengan menggunakan prefix "To" yaitu To Kaili.
3
 

1.1. Kehidupan Sosial Masyarakat 

 Palu yang kini telah berkembang menjadi sebuah Kota,  memiliki sejarah 

dan proses perjalanan panjang dalam perkembangannya. Berawal dari sebuah 

pemukiman yang sangat sederhana, penduduknya hidup terpencar-pencar di 

bawah sistem pemerintahan Kerajaan. Pada dasarnya masyarakat tradisional To 

Kaili, telah mengenal kehidupan yang bersifat komunitas. Hal itu ditandai dengan 

adanya pemukiman masyarakat yang sudah mulai teratur, meskipun masih bersifat 

sederhana. Di dalam sebuah pemukiman ada aturan yang mengatur kepentingan 

hidup mereka. Sifat kerja sama mulai nampak, terutama dalam hal membuat atau 

untuk mendapatkan sesuatu.
4
 Dengan kata lain masyarakat tradisional Lembah 

Palu telah mengenal prinsip hidup gotong rotong dalam sebuah komunitas 

masyarakat. 

Dalam proses perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan sistem sosial 

di tengah masyarakat To kaili. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari 

perkembangan manusia To kaili yang semakin maju. Saat itu, masyarakat 

tradisional To Kaili yang ada di pemukiman mulai berpikir bahwa perlu untuk 

                                                        
3
 Abdullah Muhammad Djaruddin, Mengenal Tanah Kaili, (Palu: Dinas Pariwisata Propinsi 

Sulawesi Tengah, 1975), 47.  
4
 Sofjan B. Kambay, Perguruan Islam Alkhairat Dari Masa KeMasa, (Palu: Tim Peneliti 

S.K.P.B Al-Khairat, 1991), 3. 
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menyusun suatu sistem pemerintahan yang lebih baik.
5
 Dan sistem pemerintahan 

yang di maksud adalah sistem kerajaan yang di pimpin oleh seorang Magau 

(Raja).  Saat itu yang terpilih sebagai Magau I Kerajaan Kaili adalah Pue 

Nggarai.
6
 

1.2. Sistem Kepercayaan 

Sebelum agama Islam masuk di wilayah lembah Palu, masyarakat To Kaili 

masih hidup dalam sistem kepercayaan tradisional. Adapun  saat itu kepercayaan 

tradisional yang mereka yakini disebut Balia yakni kepercayaan kepada kekuatan-

kekuatan gaib dan gejala-gejala alam yang luar biasa.
7
  

Secara etimologi “Balia” berasal dari bahasa Kaili “Nabali ia” artinya 

“berubah ia”. Perubahan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah ketika 

seseorang pelaku Balia telah dimasuki oleh roh halus, maka segala perilaku, 

gerak, perbuatan, cara berbicara sampai pada cara berpakaian orang tersebut akan 

berubah. Salah satu contoh, seorang pelaku Balia wanita, bila roh yang masuk ke 

dalam tubuhnya adalah laki - laki, maka ia pun langsung merubah cara 

berpakainnya seperti memakai sarung, kemeja, kopiah dan merokok. Gerak, 

tingkah laku dan cara berbicaranya pun tak ubahnya laki-laki. Sebaliknya, hal ini 

juga berlaku pada pelaku Balia pria yang dimasuki oleh roh halus wanita, dalam 

bahasa Kaili disebut “Bayasa” laki-lkai yang berprilaku wanita. Pengertian lain 

dari kata “Balia” adalah “bali ia” atau “robah dia”. Dalam pengertian ini, kata 

“robah dia” lebih dikonotasikan pada penyakit yang diderita seseorang yang 

                                                        
5
 Ibid., 

6
 Masyhudin H. Hasyuda, Palu Meniti Zaman, (Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Tengah Bekerjasama Dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Palu, 2000), 101. 
7
 H. A. Mattulada, Sejarah Kebudayaan “To-Kaili”/Orang Kaili, (Palu: Universitas 

Tadulako,1990), 101. 
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diupacarakan agar disembuhkan. Sederhananya dapat diartikan merubah 

seseorang yang “sakit” menjadi “sembuh”. Balia dikenal sebagai salah satu 

upacara ritual sekaligus menjadi kepercayaan tradisional masyaraat To Kaili. 

Balia merupakan upacara/ritual dan sakral untuk keperluan tertentu terutama  

dalam penyembuhan orang sakit.
8
 Ada beberapa bentuk Balia yang dipercayai 

oleh masyarakat tradisional To Kaili, pertama, kepercayaan  Dinamisme. 

Dinamisme adalah kepercayaan terhadap segala sesuatu yang dianggap memiliki 

kekuatan-kekuatan ghaib atau kekuatan supranatural. Dinamisme merupakan 

kepercayaan tradisional pertama sekali dari masyarakat To Kaili. Masyarakat To 

Kaili meyakini bahwa di langit sana ada Anitu (Dewa) yang amat dekat dengan 

Sang Pencipta yang menjadi sasaran kultus, ritus, sesajen dan permohonan 

(Pompakonia). Menurut masyarakat To kaili Anitu adalah orang-orang tempo 

doeloe yang punya jasa besar terhadap masyarakat tradisional To Kaili.
9
  

Selain kepercayaan dinamisme, masyarakat To Kaili, juga menganut 

kepercayaan Animisme. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan terhadap zat 

halus. Zat ini memberikan kekuatan hidup dalam gerak kepada banyak hal di 

dalam alam semesta. Zat halus yang memiliki kekuatan itu dapat berbeda dengan 

tumbuhan, hewan dan manusia serta benda-benda lainnya, baik secara 

keseluruhan maupun sebagian, karena ia sifatnya gaib dan super natural yang 

biasa disebut mana, dan ia dapat mengalami inkarnasi dari satu jiwa kejiwa yang 

lainnya. Selain dua kepercayaan tersebut, masyarakat To Kaili, menganut 

kepercayaan Spiritisme. Kepercayaan Spiritisme adalah kepercayaan akan adanya 

                                                        
8
 Jamrin Abubakar, Mengenal Khazanah Budaya..., 23. 

9
 A. Kadir, Sumbangan Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Dalam Pembinaan Syariat 

Islam Terhadap Masyarakat Lembah Palu Dan Komunitas Muslim Indonesia, (Semarang: 

Pustaka Zaman, 2013), 23. 
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mahluk halus. Sebagaian masyarakat suku Kaili menganggap bahwa mahluk halus 

mempunyai sifat sama seperti manusia, ada yang bersifat baik dan ada yang jahat. 

Sehingga bila masyarakat akan melakukan sesuatu terlebih dahulu memohon izin 

kepada mahluk halus tersebut.
10

 Sistem kemasyarakatan dan kepercayaan 

tradisional masyarakat To-Kaili seperti yang telah diuraikan di atas, bertahan 

hingga Agama Islam masuk di wilayah Lembah Palu. 

2. Masuknya Agama Islam Di Lembah Palu 

Agama Islam datang dan tersebar di Sulawesi Tengah pada periode  relatif 

lebih lambat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
11

 Dan 

masuknya agama Islam di Lembah Palu, diyakini sebagai tonggak awal 

modernisasi masyarakat Sulawesi Tengah.  

Perkembangan Islam di Lembah Palu dapat dibagi dalam beberapa 

periode, yaitu: periode Dato Karama, periode Bugis dan Mandar, Periode 

Organisasi Islam, dan periode Alkhairaat yang menjadi fokus utama uraian dari 

bab III.  

2.1. Islam Periode Dato Karama 

Menurut C. Kruyit (dalam Jamrin Abubakar, 1999: 28), agama Islam 

pertama kali masuk di tanah Kaili (Lembah Palu) pada permulaan abad ke 17 

Masehi, di bawah oleh seorang mubaligh atau ulama yang saat itu datang beserta 

rombongannya yang berjumlah 50 orang. Mereka berasal dari Minangkabau 

(Sumatera Barat) berlayar dengan perahu kora-kora dan tiba di Lembah Palu pada 

                                                        
10

 Timuddin Dg. Mangera (Ed.), Atura Nu Ada Ate....26 
11

 Azyurmadi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, (Bandung: Mizan 

Media Utama, 2002), 166. 
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tahun 1645 M. Nama mubaligh tersebut adalah Abdullah Raqie.
12

 Masyarakat 

Kaili saat itu, menyebutnya dengan gelar Dato Karama. Kedatangannya disambut 

baik oleh masyarakat Lembah Palu, bahkan saat itu, bangsawan Lembah Palu,  

yaitu Parasila atau Pue Njidi dan I Moili atau Pue Bongo, menyambut dan 

kemudian masuk agama Islam yang diikuti oleh masyarakat Lembah Palu.
13

   

Kedatangan Dato Karama di Tanah Kaili sebagai peletak dasar ajaran 

agama Islam, sangat berpengaruh sebagai tokoh pembawa pencerahan baru bagi 

masyarakat setempat.
14

 Hal ini sangat beralasan, sebab sebelumnya kehidupan 

masyarakat tradisional To Kaili masih menganut sistem kepercayaan tradisional 

seperti Dinamisme, Animisme, dan Spiritisme.  

Ada  tiga tujuan utama dakwah yang di lakukan oleh Dato Karama, yaitu : 

Pertama, menanamkan akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga 

keyakinannya tentang ajaran Islam tidak dicapai dengan rasa keraguan. Kedua, 

tujuan hukum. Dakwah harus di arahkan kepada kepatuhan setiap orang terhadap 

hukum yang telah di syariatkan (ditetapkan) oleh Allah Swt. Syariat adalah 

hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang ditujukan untuk hamba-

Nya, baik melalui Al-Quran ataupun dengan Sunnah Nabi Saw yang berupa 

perkataan, perbuatan dan pengakuan. Ketiga, menanamkan nilai-nilai akhlak 

kepada masyarakat Lembah Palu, sehingga terbentuk pribadi muslim yang 

berbudi luhur, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari sifat tercela.  

                                                        
12

 Jamrin Abubakar, Mengenal Khazanah Budaya…, 28. 
13

 Moh. Ali, Sejarah Penyebaran Islam Pada Masa Datuk Karama Abad Xvii Di Lembah 

Palu, ed. Syaifulla, M. S, Jurnal Penelitian Ilmiah, ol. 1, No. 2 Juli-Desember P3M STAIN 

Datokarama Palu, (Palu: ISTIQRA, 2013), 162. 
14

 Jamrin Abubakar, Mengenal Khazanah Budaya…28-29. 
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Dalam berdakwah Datuk Karama tidak memaksakan atau bahkan 

menggunakan kekerasan. Sebaliknya ia menempuh jalan damai, dakwah bil-hal 

(Dakwah bil-hal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan 

tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. Sehingga 

tindakan  nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima 

dakwah. Misalnya dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan 

masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit). Melalui dakwah 

yang ia lakukan, tampak mutu dan ketinggian agama Islam yang sangat 

demokratis.15 Adapun metode dakwah yang ia lakukan ialah ialah memanfaatkan 

kesenian sebagai media dakwah seperti menggunakan kakula atau gong serta 

tembang untuk mengisi rohani umat Islam saat itu. Datuk Karama juga 

memanfaatkan media masyarakat sebagai sarana penunjang dakwah dan berusaha 

keras menciptakan budaya baru yang penuh kreatifitas sehingga lahirlah aneka 

jenis mainan anak-anak yang bermafaat sesuai falsafat islami, baik berupa 

tembang atau lagu, kakula, musik bambu dan aneka jenis permainan lainnya. 

Datuk Karama juga menciptakan sastra kaili yang sangat tinggi nilai estetis dan 

falsafahnya, seperti suluk, dan beberapa karya sastra lainnya.
16

  

Selain itu dalam proses berdakwah tersebut, ia mengawinkan agama dan 

budaya dalam kehidupan suku Kaili. Artinya ia bermaksud hendak 

menggabungkan ajaran agama dengan budaya kaili. Dalam hal ini agama menjadi 

kelompok pemohon yang akan diupayakan terintegrasi kedalam kelompok budaya 

kaili. Selanjutnya melalui perkawinan agama dan budaya tersebut menghasilkan 

                                                        
15 Moh. Ali, Sejarah Penyebaran Islam...,163. 
16

 Ibid., 164 
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tiga kemungkinan dari bentuk keturunan, yaitu: 1). Sintesis, sebuah budaya baru 

2). Asimilasi, Budaya campuran, dan 3). Contoh perkawinan antara ajaran agama 

Islam dan budaya suku Kaili yang ia saat itu ialah melalui silaturrahmi salah 

satunya dengan halal bi halal, kesenian kakula nuada (gamelan pentatonis) yang 

dalam Etnomusikologi disebut wandering melody. Asimilasi adalah anak budaya 

campuran yang direfresentasikan akulturasi budaya lembah Palu dengan Islam 

seperti baca barsanji (perayaan selamatan rumah, maulid Nabi), Khatam 

(Popatama) dan gunting rambut bayi usia 40 hari (Niore ritoya). Sementara 

Akulturasi adalah anak budaya gabungan yang direfresentasikan seperti minyak 

dan air dalam sebuah gelas yang diaduk namun tetap tidak akan bercampur. 

Contoh dalam agama adalah manasik haji, Khitan (Posuna). Perkawinan agama 

dan budaya lokal suku kali tentunya tidak lepas dari sejarah Datuk Karama. 
17

  

Dengan kata lain dalam periode Islam Dato Karama, masyarakat Palu yang 

telah memeluk agama Islam, diberi kekebabasan untuk tetap menjalankan 

kepercayaan tradisional mereka. Sehingga corak Islam masyarakat Palu saat itu 

adalah Islam yang bercorak mistik. Dengan kata lain Islam periode Dato Karama 

juga dikenal sebagai islam periode Mistik. Setelah Dato Karama wafat, dakwah 

Islamiyah di tengah masyarakat Palu terus di lanjutkan oleh para muridnya yang 

terdiri dari kaum bangsawan. 

2.2. Islam Periode Bugis dan Mandar 

Paskah Islam periode mistis, pada abad ke 18, Islam di Palu memasuki 

periode Idiologi. Islam periode idiologi ditandai dengan kedatangan orang-orang 

Bugis dan Mandar di Lembah Palu. Mereka dikenal sebagai Kare-Kare (Karaeng). 

                                                        
17 Ibid.,  
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Sudah sejak lama orang-orang Bugis dan Mandar dikenal sebagai perantau, pelaut 

dan pedagang. Selain itu, mereka adalah seorang muslim yang dikenal sebagai 

mubaliq (penyiar sekaligus pengajar) ajaran agama Islam melalui ceramah dan 

dakwa dan juga berperan sebagai guru-guru mengaji. Selain memberi ceramah 

dan dakwah, mereka juga memberikan tuntunan terutama memperkenalkan ilmu 

kegamaan, seperti tasawuf yang dikenal didaerah Lembah Palu dengan sebutan 

“tareka”. Meskipun jalan yang mereka tempuh hanya melalui ceramah dan 

dakwah secara sepintas lalu, dimana mereka datang dan tidak lama kemudian 

mereka kembali kedaerah asalnya, namun kedatangan mereka ikut mewarnai dan 

menambah ilmu keagamaan bagi masyarakat Islam di Lembah Palu.
18

 Secara 

khusus melalui syiar Islam yang mereka terapkan telah berhasil menanamkan 

ideologi baru sehubungan dengan ajaran Islam. Sehingga periode Islam Bugis dan 

Mandar dapat juga disebut sebagai periode Islam ideologi. 

Disebut sebagai periode ideologi, karena Islamisasi yang dilakukan oleh 

orang-orang Bugis Makassar yang bermigrasi ke Sulawesi Tengah, dimulai 

dengan penanaman idiologi sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian 

Bongaya oleh Raja Gowa yang menyebabkan bangsawan-bangsawan Bugis 

Makassar kehilangan status kebangsawananya dan berupaya mencari hegemoni di 

tempat lain. Mereka membentuk mitos-mitos agar dapat diterima di masyarakat 

lokal dan mencari legitimasi agar mereka leluasa berdagang sekaligus menyiarkan 

Islam. Dalam pengajaran membaca Al-Quran (mangaji), mereka menggunakan 

metode ejaan bugis dan hingga saat ini masih banyak masyarakat Palu yang 

menggunakan metode tersebut. Mereka juga membawa naskah lontara (Lontara 

                                                        
18

 Sofjan B. Kambay, Perguruan Islam Alkhairaat…,8 
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dalam bahasa Bugis bisa berarti aksara karena awalnya ditulis di daun lontar, 

bermakna sejarah, dan juga kitab atau naskah. Jadi tergantung konteksnya. 

Misalnya “ma‟baca lontara” yang berarti membaca lontara, merujuk kepada benda 

yakni kitab atau naskah) yang mengajarkan bagaimana tata karma dalam 

berkehidupan, di samping yang utama tentunya mengajarkan nilai-nilai dalam Al 

Quran.
19

 

Pada umumnya tema ceramah dan dakwah Islam pada periode ini masih 

terbatas dan berkisar pada ajakan masyarakat Lembah Palu untuk memeluk agama 

Islam. Sedangkan tema-tema prinsipil yang menyangkut larangan agama belum 

menjadi pokok pembicaraan. Sehingga dalam periode ini masyarakat Lembah 

Palu yang telah memeluk agama Islam tetap bebas menjalankan kepercayaan 

tradisional mereka.
20

 Dengan kata lain, dalam periode Islam Bugis dan Mandar, 

kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Lembah Palu masih bersifat 

sinkretisme. 

2.3. Periode Organisasi Islam 

Pada tahun tahun 1911 di Solo, Jawa Tengah, berdiri satu perkumpulan 

dagang yang disebut Serikat Dagang bagi kaum Islam. Serikat Dagang Islam yang 

biasa disingkat SDI pertama kali didirikan oleh seorang saudagar batik dari desa 

Laweyan, Surakarsa yang bernama H. Samanhoedi. Pada bulan Mei 1912 seorang 

tokoh yang kelak akan menjadi „ruh‟ pergerakan SDI yaitu Oemar Said 

Tjokroaminoto bergabung atas undangan H.Samanhudi. Pada perkembangan 

selanjutnya Oemar Said Tjokroaminoto terpilih menjadi ketua SDI. Dalam masa 
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 Masyhuddin H. Mashyuda, Palu Meniti Zaman…,117.  
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kepemimpinannya Serikat Dagang Islam (SDI) berubah nama menjadi Serikat 

Islam (SI). Oemar Said Tjokroaminoto dikenal sebagai seorang yang radikal, anti 

feodalisme dan anti penjajah. Tujuan berdirinya Organisasi Sarekat Islam adalah 

memajukan semangat dagang bangsa, memajukan kecerdasan rakyat dan hidup 

menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham keliru mengenai agama 

Islam.
21

 Pada perkembangan selanjutnya, pergerakan organisasi SI mulai 

diarahkan dalam bentuk perjuangan menuntut hak yakni kemerdekaan.
22

  

Pergerakan menuntut kemerdekaan juga terjadi di Lembah Palu. Saat itu 

perlawanan masyarakat Lembah Palu melawan kolonial Belanda dipimpin oleh 

sebagian besar umat Islam dan dalam perjuangannya masih menggunakan senjata 

yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Seiring dengan perlawanan 

masyarakat Lembah Palu tersebut, masuklah pengaruh Serikat Islam di Lembah 

Palu. Kedatangan Organisasi Serikat Islam mendapat sambutan hangat dari 

kalangan tokoh dan pejuang di daerah ini. Kuatnya respon masyarakat Lembah 

Palu terhadap kehadiran organisasi Serikat Islam, salah satunya karena landasan 

organisasi SI adalah Islam. Hal itu membawa pemahaman masyarakat Lembah 

Palu bahwa organisasi SI sama dengan agama. Selain itu konteks masyarakat 

Lembah Palu yang mayoritas memeluk agama Islam menjadi faktor utama 

organisasi SI diterima dan membuka cabang organisasi SI di Lembah Palu.
23

   

Pada tahun 1917, SI terbentuk di Lembah Palu. Adapun tokoh-tokoh pejuang 

masyarakat Lembah Palu yang terlibat dalam pembentukan SI saat itu antara lain 

H. Joto Dg. Pawindu, Abd. Rahim Pakamundi, Dg. Matotja, Gagaraumus, Datu 
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Pamusu, Datu Palinge, A. Palimuri, MS. Patimbang, La Parese dan lain-lain. 

Merekalah yang menggerakkan masyarakat untuk bersatu padu, berjuang 

menuntut kemerdekaan. Prinsip SI ialah kemerdekaan harus dicapai. Dan karena 

hal tersebut, tujuan perjuangan adalah menuntut kemerdekaan. Adapaun bentuk 

perjuangannya ialah dengan cara berpolitik dan Islam tetap menjadi landasan 

perjuangannya.
24

 

3. Masuknya Islam Alkhairaat di Lembah Palu 

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran 

agama Islam baik melalui periode Dato Karama, Bugis Mandar, dan Organisasi 

Islam, telah membawa pengaruh sekaligus perubahan dalam kehidupan 

masyarakat Lembah Palu kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut ditandai 

dengan keberadaan masyarakat asli Lembah Palu, yakni To Kaili yang mulai 

mengenal bahkan memeluk agama Islam. Selain itu, masuknya agama Islam juga 

dipahami sebagai tonggak awal modernisasi masyarakat To Kaili di Lembah Palu.  

Meskipun demikian, situasi dan kondisi masyarakat Lembah Palu saat itu, 

masih sangat memprihatinkan. Adapun situasi dan kondisi tersebut, secara singkat 

dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, kehidupan mereka belum sepenuhnya 

terlepas dari kepercayaan tradisional (mistik). Ajaran agama Islam tidak murni 

lagi karena sudah bercampur dengan ajaran atau kepercayaan tradisional. Dengan 

kata lain, kehidupan keagamaan mereka masih bersifat sinkretisme. Kedua, usaha 

dakwa agama Islam saat itu, masih sangat terbatas. Dilaksanakan secara 

tradisional dalam bentuk pengajian Al Qur'an   secara individual, diselenggarakan 

di rumah guru yang bersangkutan atau di rumah orang tua murid yang mempunyai 
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kedudukan penting di tengah masyarakat.   Ketiga, saat itu, Palu dianggap 

sebagai pusat gerakan misi Kristenisasi yang di lakukan oleh Kolonial Belanda. 

Keempat, dari segi pendidikan masyarakat Palu masih sangat jauh ketinggalan 

jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Indonesia.
25

 Fenomena 

seperti inilah yang dihadapi oleh Alkhairaat, ketika pertama kali masuk di 

Wilayah Lembah Palu.  

3.1. Profil Sayyid Idrus bin Salim Aljufri 

Mengawali pembahasan tentang sejarah masuknya Alkhairaat di Lembah 

Palu, terlebih dahulu akan diuraikan profil Sayyid Idrus bin Salim Aljufri tokoh 

pendiri Al-Khairaat.  

 a. Silsilah Sayyid Idrus bin Salim Aljufri 

Sayyid Idrus bin Salim Al Jufrie lahir di Taris, sebuah kota kecil yang 

letaknya tidak jauh dari kota Saiwun, ibu kota Provinsi Hadramaut (Yaman 

Selatan) pada hari senin tanggal 14 Sya‟ban 1309 H/ 15 Maret 1891 dan wafat 

di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggl 12 syawal H/ 22 Desember 1969 M. 

Secara geneologis, Sayyid Idrus Bin Salim Aljufrie mempunyai keturunan dari 

marga besar Ba‟alawy, yang merupakan sumber keturunan para sufi dan ulama 

besar di Hadramaut. Silsilahnya, bersambung sampai kepada „Ali bin Abi 

Thalib yang merupakan khalifah keempat (suami Fatimah al-Zahra‟), menantu 

Nabi Muhammad Saw. Ayahnya adalah seorang Habib yang bernama Salim 

bin Alawi Al-Jufri (selanjutnya di tulis Habib Salim), dan ibunya, Andi 
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Sharifah Nur berdarah Arab-Bugis, keturunan salah seorang raja bergelar 

Arung Matoa (orang yang dituakan) dari Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan.
26

  

Jika melihat dari segi silsilah, maka Sayid Idrus bin Salim Aljufrie 

merupakan pertautan antara dua sosok ulama besar (Arab-Bugis). Sehingga 

tidaklah berlebihan jika beliau dikategorikan sebagai ulama yang memiliki 

sosok dan kepribadian yang berbeda dengan ulama lainnya. Sayid Idrus 

merupakan putera keempat dari enam bersaudara, yang susunannya adalah 

sebagai berikut: Sayid Abdul Kadir, (wafat di Cianjur, Jawa Barat), Sayid 

Syekh, (wafat di Solo, Jawa Tengah), Sayid Alwi, (wafat di Hadramaut), Sayid 

Idrus, (wafat di Palu, Sulawesi Tengah), Sayid Abu Bakar, (wafat di Solo, 

Jawa Tengah), Syarifah Lu‟lu, wafat di hadramaut.
27

  

Dalam kitab Al-Kaukab al-„Alawifi Manqib wa Tarjamah Sayyid al-

Imam al-Bahr al-Fahhamah „Alawibin Saggaf Aljufri, karya Sayyid Salim bin 

Hamid, disebutkan silsilah Sayyid Idrus dari jalur ayahnya ialah sebagai 

berikut: Idrus bin Salim bin „Alawi bin Saggaf bin Muhammad bin „Idrus bin 

Salim Husain bin Abdillah bin Shaekhan bin „Alawi bin Abi Bakar (Aljufri) 

bin Muhammad bin „Ali bin Muhammad bin Ahmad bin (al-Ustadh al-A‟ 

damal-Faqih al-Muqaddam) Muhammad bin „Ali bin Muhammad bin „Ali bin 

„Alawi bin Muhammad bin „Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin 

Muhammad bin „Ali (al-Uraidi) Ja‟far (al-Sadiq) bin Muhammad al-Baqir bin 

Zain al-Abidin „Ali bin Huasin (al-Sibti) bin „Ali bin Abi Talib.
28
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Dari urain tersebut sangat jelas, bahwa Sayyid Idrus merupakan salah 

satu jaringan ulama Hadrami Indonesia yang berasal dari marga besar „Alawi 

atau Ba‟Alawi. Dia adalah generasi generasi ke 25 dari Ahmad al-Muhajir, dan 

keturunan ke-35 dari „Ali bin Abi Talib (Khalifah keempat) suami Fatimah 

binti Muhammad Saw. Selanjutnya silsilah ini juga menggambarkan 

tersambungnya jaringan keilmuwan dan intelektual serta corak keber-Islam-an 

Sayyid Idrus. Kalangan „Alawi atau Ba‟Alawi adalah kelompok paling 

dominan di seluruh Hadramaut. Dalam catatan sejarahnya, merekalah yang 

paling banyak berhijrah dan bertapak ka Asia Tenggara dan Afrika. 

Sebelumnya sekitar abad pertama hijiryah julukan „Alawi digunakan untuk 

setiap orang yang bernasab kepada „Ali bin Abi Tablib. Jika nasabnya 

bersambung kepada al-Imam „Ali bin Abi Talib, maka orang menyebutnya 

sebagai „Alawi.
29

 Kata nasab yang terambil dari kata nasaba (Bahasa Arab) 

diartikan hubungan pertalian keluarga.
30

 Sedangkan menurut Wahbah al-

Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk 

meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau 

pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang 

anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari 

kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-

orang yang satu pertalian darah.
31

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat 
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dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu 

orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sayyid Idrus Bin Salim 

Aljufri berasal dari latar belakang keluarga ulama besar. Kedua orang tuanya 

yang berasal dari dua negara yang berbeda secara tidak langsung telah 

menghadirkan dua budaya yang dipadukan menjadi satu dalam diri Sayyid 

Idrus Bin Salim Aljufri. Latar belakang keluarga seperti ini, secara tidak 

langsung menjadikan sosok Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri sebagai  ulama 

yang memiliki kharisma.  

b. Latar Belakang Sayyid Idrus bin Salim AlJufri Sebelum Ke Indonesia. 

Sejak lahir Sayyid Idrus Bin Salim AlJufri hingga dewasa, 

perkembangan jasmani dan rohaninya berkembang dan tumbuh seperti adanya 

manusia lainnya. Ia di besarkan dalam lingkungan yang agamis dan ilmuwan.  

Awal mula dikenalnya pendidikan ialah melalui keluarga.
32

 Seperti telah di 

uraikan sebelumnya bahwah ayahnya, yakni Salim Bin Alawy adalah seorang 

ulama besar dan ternama dan di kenal memiliki karya tulis sastera Arab. Inilah 

yang memberi warna dan watak atas pribadi Sayyid Idrus. 

Di tengah keluarga, Sayyid Idrus terbina bahkan terjaga secara 

intelektualitas dan religiusitas serta lingkungan pergaulannya dimasa kecil 

adalah kawan-kawan terpelajar yang telah membawa dampak positif bagi 

perkembangan karakter Sayyid Idrus. Sebagai Mufti (jabatan yang diberikan 

kepada seseorang yang ahli di bidang keagamaan dan pemerintahan) dan 

pendidik kenamaan kota Taris, Hadramaut, Habib Salim melihat ada potensi 
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kecerdasan yang luar biasa dalam diri Sayyid Idrus dan ia berharap kelak dapat 

menggantikan dirinya sebagai mufti di Hadramaut. Untuk mewujudkan 

harapan tersebut, maka Sayyid Idrus diisekolahkan pada Madrasah yang 

berlokasi di Masjid Ibnu Salah, Taris yang di pimpin oleh Habib Salim 

sendiri.
33

 Selain belajar dari ayahnya, Sayyid Idrus juga belajar  dari beberapa 

ulama besar yang merupakan sahabat ayahnya. Para ulama tersebut adalah 

Sayed Muksin Bin Alwy Assagaf, Abdurrahman Bin Ali Bin Umar Bin 

Assagaf, Muhammad Bin Ibrahim Balfaqih, Abdullah Bin Husain Albahr dan 

Idrus Bin Umar Al-Habsy.
34

 

Sayyid Idrus merupakan alumni dari Rubath (Ma‟had) yang kemudian 

di namakan Rubath Tarim. Rubath / Ma‟had dalam bahasa Indonesia artinya 

adalah pesantren. Jadi Rubath Tarim adalah Pesantren Tarim. Dalam sejaranya 

Rubath Tarim didirikan pada tahun 1304 H oleh para tokoh habaib dari 

keluarga Al-Haddad, Al-Junaid, Al-Siri. Kriteria utama calon santri di Rubath 

Tarim adalah penganut salah satu mazhab dari empat mazhab fiqh (Maliki, 

Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali) dan dalam aqidah bermazhab Asy‟ariyah 

(mazhab Imam Abi Hasan Al-Asy‟ari. Sayyid Idrus terkenal sangat tekun 

belajar dan disiplin mengatur waktu sehingga dalam tempo relatif singkat, dia 

telah menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Ia juga belajar 

ilmu idarah (administrasi), zi‟amah dan imamah (kepemimpinan) dan ilmu 

ketatanegaraan dari ayahnya dan ulama lainnya. Sejak masih kecil, ia sudah 

memiliki bakat kepemimpinan. Hal ini tergambar terutama dalam pergaulan 
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dengan para sahabatnya, dia tidak membeda-bedakan orang yang menjadi 

sahabatnya. 
35

.  

Sayyid Idrus terkenal sangat tekun dan rajin membaca. Ia 

menghabiskan waktunya untuk membaca, mengajar, dan mengurus kebutuhan 

belajar para santri. Tradisi gemar membaca model Sayyid Idrus membuat 

dirinya dijuluki kutu buku. Ada begitu banyak kitab, buku atau sumber yang 

selalu dibacanya, antara lain kitab atau buku Ihya‟ ulum al-Din (karya Imam 

al-Ghazali) terdiri dari 5 Jus, Tuhfah al-Muhtaj (karya Ahmad bin Hajar al-

Haitami) kitab fiqih. Kitab atau buku ini semuanya bersumber dari kalangan 

madhhab (metode) Shafi‟i yang berarti afiliasi atau corak intelektual Sayyid 

Idrus lebih condong kepada madhhab Shafi‟i. Dan ini pula yang kelak menjadi 

sumber atau buku yang digunakan sebagai bahan ajar pada madrasah Al-

Khairat di Palu.
36

  

Untuk menambah pengetahuan keagamaan dan pengetahuan umum 

yang ia miliki, maka pada 1327 H / atau tahun 1909 M, bersama ayahnya, ia 

menunaikan ibadah haji dan menetap di Makkah kurang lebih selama 6 bulan. 

Selama di Makkah, ia belajar pada ulama-ulama kenamaan terutama pada 

Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani yang saat itu menjabat Mutfi di Makkah. 

Dengan proses dan metode belajar yang ia dapat dari para ulama tersebut, 

maka hal itu secara tidak langsung telah membawa dirinya dalam gelombang 
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pusaran jaringan ulama.
37

  Secara pendidikan formal Sayyid Idrus merupakan 

lulusan dari perguruan tinggi Arrithatul-Alawiyah di Taris.
38

 

Dalam perkembangan selanjutnya, pada umur tujuh belas tahun, Sayyid 

Idrus diangkat oleh ayahnya sebagai sekretaris mufti.
39

 Ketika ayahnya wafat 

pada 1335 H / 1916 Masehi, pada bulan Syawal tahun itu, Sultan al-Mansur 

mengeluarkan Surat Keputusan yang mengangkat Sayyid Idrus sebagai qadi 

dan mufti di Hadramaut. Saat itu dia berumur 25 tahun. Setelah diangkat 

menjadi mufti, dia juga dipercaya memimpin pesantren di Masjid ibnu Salah 

yang dahulu di pimpin oleh ayahnya. Untuk meningkatkan kualitas santri-

santrinya maupun manajeman kelembangaannya, dia membangun sebuah 

pesantren yang terpisah dari Masjid ibnu Salah yang diberi nama “AlKhairaat”, 

saat itu tercatat sebagai pesantren yang pertama di bangun di taris.
40

 

Terbentuknya karakter Sayyid Idrus menjadi sosok ulama besar yang 

memiliki kharizma, tidak terlepas dari peran pihak-pihak yang ada 

disekitarnya. Pihak-pihak tersebut antara lain ialah kedua orang tuanya, secara 

khusus ayahnya yang memberi perhatian penuh terhadap pembentukan 

karakternya. Peran para ulama yang merupakan sahabat ayahnya, juga turut 

berpengaruh membentuk karakternya. Selain itu, lingkungan dimana ia bergaul 

juga menjadi salah satu faktor yang membentuk kepribadiannya. Dan tidak 

dapat dipungkiri, di atas semua itu, faktor utama yang membentuk 

kepribadiannya ialah ketekunannya dalam mengembangkan diri melalui 

kemauannya yang tinggi untuk terus belajar. Bahkan dia dikenal sebagai 
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seorang kutu buku karena ia rajin membaca berbagai buku yang bermanfaat 

dalam pembentukan pemahaman ke-Islaman-nya dan juga menambah wawasan 

pengetahuannya tentang berbagai disiplin ilmu. 

3.2. Dari Hadramaut Ke Indonesia 

Sejarah mencatat bahwa Sayyid Idrus telah melakukan perjalanan ke 

Indonesia sebanyak dua kali. Kedatangannya yang pertama kali bersama ayahnya 

(Sayyid Salim Al-Jufri) pada tahun 1296 H/1878 M, ketika itu, ia berusia 17 

tahun. Kedatangannya yang pertama ini ialah untuk mengunjungi keluarga di 

Jawa dan Sulawesi. Sedangkan kedatangan Sayyid Idrus kedua kalinya adalah 

pada tahun 1922.
41

 Hijrah yang kedua kali merupakan hijrah permanent, karena 

setelah itu, dia tidak pernah lagi kembali ke Hadramaut.  

a. Melaksanakan Dakwa Di Beberapa Wilayah Indonesia. 

 Kedatangan kali kedua Sayyid Idrus ke Indonesia pada tahun 1922, di 

Jakarta (dahulu Batavia). Setelah tinggal beberapa waktu di Jakarta, dia 

kemudian ke Pekalongan, Jawa Tengah dan menetap di sana. Di Pekalongan 

Dia menikah dengan Syarifah Aminah Binti Thalib Al-Jufri.
42

 Pada tahun 

1926, dia pindah ke Jombang, Jawa Timur. Di Jombang dia bertemu dengan 

hadrat al-Shaikh atau K. H. Hasyim Asy‟ari yang merupakan tokoh pendiri 

Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri sejak 1926. Di duga bahwa dia tinggal di 

Jombang selama dua tahun.
43

 Dari Jombang, Sayyid Idrus pindah ke Solo, 

Jawa Tengah. Kepindahannya saat itu, dikarenakan adanya permintaan untuk 
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menjadi guru dan direktur madrasah Rabitnah Alawiyah. Kini sekolah tersebut 

telah berubah nama menjadi “Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro”.
44

 

Selain pernah tinggal di daerah Jawa, Sayyid Idrus juga pernah 

mengunjungi daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1928, Sayyid Idrus 

melakukan perjalanan ke Ternate. Tahun 1963, dia kembali berkunjung untuk 

kedua kalinya ke Ternate. Pada tahun 1929, Sayyid Idrus berkunjung ke 

Sulawesi Utara. Rentang waktu antara tahun 1928 sampai 1956, madrasah 

Alkhairat di buka di Gorontalo, Sanger Talaut, Sulawesi Utara. Selanjutnya 

Sayyid Idrus berkunjung ke Sulawesi Selatan. Sebanyak tiga kali Sayyid Idrus 

Berkunjung ke Sulawesi Selatan. Pada tahun 1963, dia melakukan kunjungan 

yang ketiga kalinya ke daerah Sulawesi Selatan dalam rangka mengadakan 

rihlah „ilmiyyah dan melakukan konsultasi dengan beberapa ahli dan tokoh 

masyarakat tentang pendirian Madrasah jiwa di Makassar. Tahun 1940, Sayyid 

Idrus mengadakan kunjungan ke Kalimantan, Tanjung Selor dan Tanjung 

Palos, Bulungan, Kalimantan Timur. Kunjungannya mendapat respon bahkan 

hasil maksimal ditandai dengan berdirinya  madrasah Alkhairaat di dua daerah 

tersebut.
45

 Pada dasarnya tujuan kunjungan Sayyid Idrus di beberapa daerah 

tersebut ialah dalam rangka dakwa Islamiyah. 

b. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri di Lembah Palu, Berdirinya Al-Khairat 

Palu, Sulawesi Tengah, bukanlah daerah di Wilayah Bagian Timur 

Indonesia yang pertama kali di kunjungi oleh Sayyid Idrus. Meskipun 

demikan, Palu adalah daerah yang dipilih dan di tempatinya secara permanent. 
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Di Palu dia mendirikan Al-Khairaat dan pada akhirnya menjadi pusat 

pergerakan Alkhairaat secara umum. Sayyid Idrus masuk di Palu sekitar akhir 

tahun 1929 atau awal tahun 1930 di Wani, Donggala.
46

 Awalnya, dia ingin 

mendirikan madrasah di Wani, akan tetapi, dia berubah pikiran untuk pindah 

ke Palu. Keinginannya untuk pindah ke Palu, mendapat sambutan baik dari 

Magau Ijazah (raja Palu). Selain itu, menurut Raja Palu, proses pendirian 

madrasah ke Palu, telah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda. Atas 

persetujuan semua pihak termasuk restu dari Sayyid Muhammad al-Rifa‟i, 

proses pendirian madrasah di pindahkan ke Palu.
47

  

Setelah pindah ke Palu, pada tanggal 30 Juli 1930 atau bertepatan, 14 

Muharram 1349 H, “Madrasah al-Islamiyah Al-Khairat” di buka secara 

resmi.
48

 Upacara pembukaan serta peresmiannya dihadiri oleh Wakil 

Pemerintah Hinda Belanda Controleur (pengawas) yang bernama Proschot, 

para Madika dan Magau (Raja dan bangsawan suku Kaili, Raja Tjatji Ijazah, 

Janggola), serta tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat Islam (Pribumi dan 

Arab) kepala golongan Arab yakni Waliyullah Al-Habib Ajmad bin Ali Al-

Muhdhar.
49

 

Sejak resmi berdiri, Alkhairat terus berkembang. Awalnya hanya 

sebuah madrasah namun berkembang menjadi sebuah organisasi keagamaan 

yang berdiri sendiri. Tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perkembangannya, 

kerab mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut secara khusus berasal 

dari pemerintah Kolonial Belanda maupun Jepang yang saat itu sedang 
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berkuasa di Sulawesi Tengah, secara khusus di Lembah Palu. Baik Belanda 

maupun Jepang selalu mengawasi aktivitas dakwah  dan proses belajar dan 

mengajar di Pesantren Alkhairaat. Secara khusus pada masa kekuasaan Jepang, 

sejarah mencatat bahwa, Sayyid Idrus dan Alkhairaat juga menjadi pusat 

kecurigaan Jepang. Saat itu, pejabat Jepang yang berkuasa di Palu 

mengeluarkan perintah untuk menhentikan dakwah Alkhairaat dan aktivitas 

pendidikannya; dengan begitu mereka bisa menggunakan gedung Alkhairaat 

sebagai pusat tentara Jepang. Dilaporkan bahwa saat itu beberapa murid Sayyid 

Idrus yang berusaha menghalangi tentara Jepang ditangkap dan dipenjarakan.
50

  

Namun dari berbagai tantangan tersebut organisasi Alkhairaat tetap 

mampu berdiri hingga menjadi sebuah organisasi Islam terbesar di Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Bahkan hingga kini jaringan Alkhairaat juga telah 

masuk ke Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Barat.  

3.3. Al-Khairaat: Latar Belakang, Arti, Tujuan serta Sumber Ajarannya 

   Pada bagian ini akan diuraikan beberapa pokok penting dari oganisasi 

Islam Alkhairaat. Adapun keempat pokok tersebut ialah latar belakang berdirinya 

organisasi Islam Alkhairaat, arti dari nama Alkhairaat, tujuan, dan sumber ajaran 

organisasi Islam Alkhairaat. 

a. Latar Belakang Berdirinya Organisasi Islam Alkhairat 

Pada umumnya berdirinya sebuah organisasi tentu dikarenakan oleh 

berbagai faktor. Demikian halnya dengan berdirinya organisasi Islam 

Alkhairaat, juga diakibatkan oleh beberapa faktor.  Dibawah ini beberapa 

faktor  yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Islam Alkhairaat. Pertama, 
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faktor kebodohan karena ketertinggalan dalam hal pendidikan. Saat itu, 

masyarakat Palu, mengalami tekanan dari pihak Kolonial Belanda. Meskipun 

pemerintah kolonial Belanda menyediakan sarana pendidikan, namun terbatas, 

hanya untuk kalangan Kristen. Kedua, mayoritas penduduk lembah Palu 

memeluk agama Islam dan belum ada sekolah yang berasaskan Islam, sebagai 

sarana pembinaan khusus bagi yang beragama Islam. Ketiga, para mubaliq 

masih kurang, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan 

ceramah dan dakwa. Keempat, saat itu umat Islam masih hidup menganut 

sistem kepercayaan yang bersifat sinkretisme.
51

  

Latar belakang kondisi masyarakat Islam Lembah Palu tersebut telah 

memotivasi Sayyid Idrus untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat Palu. Dan 

hal itu di wujudkannya melalui organisasi Islam Alkhairaat. 

b. Arti Nama Alkhairaat 

Nama organisasi dan lembaga pendidikan dan dakwa yang didirikan 

oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah Alkhairaat. Penggunaan nama 

tersebut tidak bisa dilepaskan dari nama lembaga pendidikan yang pernah 

berdiri di Hadramaut. Namun bukan tanpa alasan dan tanpa makna ketika 

beliau tetap menggunakan nama monumental tersebut. Dasar penamaan 

Alkhairaat oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri diambil dari kata Alkhairaat di 

dalam Al Quran dalam Sembilan ayat surah, yaitu al Baqarah: 148, Ali Imran: 

114, al Maidah: 48, at Taubah: 88, al Anbiyah: 73 dan 90, al Mu‟minum: 56 
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dan 61, Fathir: 32, plus Al- sebagai atribut yang menunjukkan, bahwa apa 

yang disebut itu tergambar dalam pikiran sebagaimana adanya.
52

  

Perkataan Alkhairaat, mengandung arti: Kebaikan berganda atau 

banyak kebaikan yang utama. Pada dasanya perkataan Alkhairaat adalah 

sebuah kata yang penuh berkah, dengan taufik Allah Ta‟ala dianugerahkan 

kepada sang Ustadz-Habibs Idrus bin Salim Al-Jufri, untuk menamakan 

perguruannya dengan perkataan tersebut. Perkataan ini, ringan diucapkan 

secara lisan, erat dalam timbangan Hafifatun „alallisan tsaqilatun filmizan. 

Maksud ungkapan ini: Gampang saja orang-orang berujar tentang kebaikan, 

mari berbuat baik, hayya berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, tetapi amat 

sukar merealisasikan apa yang terucap itu dalam tindakan kongkrit.
53

 Pada 

akhirnya nilai-nilai kebaikan, kebajikan, dan kebijaksanaan sebagai dasar 

filosofi dari nama Alkhairaat yang sesungguhnya menjadi misi utama untuk 

terus di hidupkan, disebarkan, dan ditebarkan kepada seluruh umat manusia 

khususnya kaum Muslimin. Berlomba-lomba untuk menggapai dan meraih 

kebaikan dan tetap berada dalam kebaikan menjadi spirit kuat dalam 

menggerakan roda lembaga pendidikan dan dakwa Alkhairaat.
54

 

c. Tujuan Berdirinya Alkhairat 

Tujuan utama berdirinya organisasi Islam Alkhairaat adalah untuk 

membentuk insan yang beriman dan bertakwa, cerdas, arif, bijaksana dan 

bertanggung jawab terhadap pembangunan agama, bangsa dan Negara 
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Kesatuan Repoblik Indonesia guna terwujudnya xmasyarakat yang aman, adil 

dan makmur yang diridhai Allah SWT.
55

  

Dari tujuan tersebut, ada dua titik pokok yang merupakan sasaran dari 

misi organisasi Alkhairat dan hal ini telah digariskan oleh almarhum Sayyid 

Idrus. Pertama, untuk membina sekelompok (thaifah) dalam memahami agama 

(tafaqquh fi al-Din). Dengan harapan akan menciptakan manusia yang 

mempunyai kapasitas untuk memperdalam ilmu agama, memiliki kemampuan 

berijtihad, memahami isi kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah serta semua 

unsur-unsur pengetahuan agama secara benar. Kedua, membina umat agar 

selalu ingat dan dekat kepada Tuhan Allah SWT. Hal ini didasari pada 

kenyataan bahwa tidak semua orang harus dididik dan disiapkan menjadi alim 

ulama, tentunya ada sebagian golongan orang awam yang minimal dapat 

menjadikan mereka  La tulhihim tijaratun wala bai’un‘an dzikrilah, mereka 

tidak terhalang untuk mengingat kepada Allah SWT oleh kegiatan dagang dan 

bisnis.
56

 Atau dengan kata lain, apapun bidang pekerjaan mereka, hal itu tidak 

menjadi halangan untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri pada Allah 

Saw. 

d. Sumber Ajaran Alkhairaat 

Alkhairaat secara universal masuk dalam kategori komunitas Sunni, 

seperti halnya NU. 
57

 Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam, Alkhairaat memiliki 
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sumber ajaran sebagai pedoman dan pegangan dalam mereka berpikir dan 

bertindak. Adapun sumber dasar, pokok, pedoman dari pergerakan Alkhairaat 

adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Di samping itu, Alkhairaat juga menitik 

beratkan pada mazhab Syafi‟i. Sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk 

mengambil pendapat salah satu imam mazhab yang empat (Imam Hanafi: 

Mesir, Malaysia, Indonesia; Imam Malik: Afrika Utara dan Barat; Imam 

Syafi‟i: Turky dan Pakistan; Hambali: Saudi Arabia dan Syria) dan para 

mutjahidin (Istilah bagi pejuang Muslim).
58

 Mazhab Syafi‟i adalah salah satu 

dari aliran hukum dalam Islam yang berprinsip bahwa selain Al-Quran dan 

hadits Nabi sebagai sumber hukum, juga menggunakan Itjihad (akal) atau 

kesepakatan pendapat para ulama sebelumnya sebagai sumber hukum dalam 

Islam. Tokoh aliran ini adalam Imam Syafi‟i yang terkenal moderat dalam 

penetapan hukum Islam.
59

 

Alkhairaat memegang dan memelihara teguh ideologi Ahli al Sunnh wa 

al-Jama‟ah dan bermazhab Syafi‟i.
60

 Al-Quran merupakan titik tolak paling 

utama bagi Alkhiaraat, kemudian di tunjang oleh argumentasi-argumentasi 

rasional. Sumber pengetahuan atau epistemologi dari Ahli al Sunnah wa al-

Jama‟ah yang menjadi idiologi Alkhairat adalah Wahyu (Al-Quran) dan akal 

(rasio).
61

 Konsep yang sama, juga tercantum dalam AD/ART Alkhairaat. 

Dalam AD/ART Alkhairaat disebutkan: Perhimpunan Alkhairat berazaskan 
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Pancasila, berakidah Islamiyyah, berhaluan Ahli al Sunnah Wal Jamaah 

menurut aliran al-Asy‟ariyah dan bermazhab Shafi‟i.
62

 Aliran Asy'ariyah 

adalah faham teologi Islam yang lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10 (awal 

abad ke-4), sebagai pengembang dari ajaran Ahli al Sunnh wa al-Jama‟ah. 

Aliran Asy`ariyah adalah sebuah akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan 

Al-Asy‟ariyah.
63

 Sedangkan mazhab syafi‟i adalah sebuah mazhab yang 

didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi‟i al-Quraisy. Ada lima poko fikih 

dari mazhab syafi‟i, yaitu: Al-Quran dan al-Sunnah, al-Ijma, Pendapat sahabat 

yang tidak ada menentangnya, Ikhtilaf sahabat Nabi, dan Qiyas.
64

  

Ahli al Sunnh wa al-Jama‟ah artinya kelompok yang berpegang teguh 

pada sunnah Nabi. Kelompok ini biasa juga disebut sebagai kelompok 

mayoritas. Inti dari ideologi Ahli al Sunnh wa al-Jama‟ah, salah satunya telah 

di sebutkan sebelumnya, yaitu mendasarkan sesuatu pada wahyu (Al-Quran) 

dan argumentasi-argumentasi rasional. Selain itu, juga dalam rangka untuk 

merespon masalah-masalah sosial keagamaan atau masalah-masalah apa saja 

dalam kehidupan di dunia ini.
65

  

Untuk menjaga agar ideologi Ahli al Sunnh wa al-Jama‟ah tetap 

berjalan sesuai ketentuan yang sebenarnya, maka Alkhairat menggunakan 

Manhaj Wasatiyyah.
66

 Manhaj secara bahasa mengandung arti mengikuti jalan 

yang jelas dan terang. Allah berfirman: Likulli ja‟alna minkum syir‟atan wa 
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minhajan artinya untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan 

jalan yang terang (QS. Al-Maidah 5:48).
67

 Sedangkan menurut istilah arti 

perkataan Manhaj adalah sistem, metode atau perencanaan yang ditulis untuk 

melakukan sesuatu. Juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur, 

terutama yang disusun secara sistematis, atau suatu cara yang ditentukan secara 

jelas untuk mencapai penyelesaian suatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir 

manusia.
68

  

3.4. Nasionalisme Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri Di Tengah

 Kemajemukan Masyarakat Indonesia  

  Untuk memahami nasionalisme Sayyid Idrus, maka terlebih dahulu akan 

diuraikan definisikan dari nasionaisme. Menurut Lathrop Stoddard dalam The 

New World Of Islam  menyebutkan: Nationalism is a belief, held by a…number 

of individuals, that they constitution a “nationality”; it is a sense of belonging 

together as a “nation.” This “Nation,” as visualized in the minds  of its believers, 

is a people or community associated  together and organized under one 

government, and dwelling together in a distinct territory.
69

 Maksudnya, 

nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, dianut oleh 

sejumlah besar manusia maupun perseorangan sehingga mereka membentuk suatu 

kebangsaan yang terorganisir dalam suatu wilayah pemerintahan. Nasionalisme 

adalah suatu kebersamaan sebagai suatu bangsa. Ini menunjukkan, bahwa 

nasionalisme adalah sebuah paham yang diperjuangkan dan dimanifestasikan 
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dalam bentuk gerakan yang mencita-citakan tujuan dan kepentingan kolektif 

dalam suatu bangsa.
70

  

  Jika definisi tersebut dikaitkan dengan nasionalisme ulama, maka tidak 

dapat dipungkiri bahwa para ulama memiliki peran signifikan dalam meletakkan 

dasar nasionalisme. Para ulama sejak prakemerdekaan telah meletakkan wawasan 

atau fondasi kebangsaan yang sangat penting. Fondasi kebangsaan itu secara 

umum berakar pada dua aspek, yaitu: Pertama, aspek normatif, yaitu rumusan 

hadits Nabi Saw, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman (hub al-watan 

min al-min). Dalam aspek ini para ulama merumuskan trilogy ukhuwah; ukhuwah 

Islamiah (saudara seiman), ukhuwah Insaniah (saudara sesama manusia), dan 

ukhuwah wataniyyah (saudara sebangsa). Kedua, aspek historis. Dalam aspek ini 

para ulama selalu menghubungkan atau mendasarkan argumentasinya dengan 

Piagam Madinah. Dalam hal ini para kiai beranggapan bahwa nasionalisme Islam 

terkait dengan teks Piagam Madinah.
71

 Piagam Madinah adalah salah satu 

mahakarya monumental dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal ini, 

Munawir Sjadzali mengatakan:
72

 

 

 Menurut hemat kami, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh 

Piagama Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara 

untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah: 1. Semua 

pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi 

merupakan satu komunitas. 2. Hubungan antara sesama anggota 

komunitas Islam dan antara aggota komunitas Islam dengan 

anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: a. 

Bertetangga baik; b. Saling membantu dalam menghadapi musush 

bersama; c. Membela mereka yang teraniayah; d. Saling 

menasehati; d. Menghormati kebebasan beragama. Satu hal yang 

                                                        
70

 Ibid., 
71

 Gani Jumat, Nasionalisme Ulama Pemikiran…, 48-49. 
72

 Ibid, 50. 



 80 

patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar 

politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama 

itu tidak menyebut negara agama. 
 

  Beberapa substansi dan prinsip-prinsip dasar dalam Piagam Madinah 

tersebut, tidak ragu lagi telah menjadi sumber inspirasi dan pandangan hidup 

ulama di Indonesia termasuk Sayyid Idrus dalam merekonstruksi nasionalisme 

Indonesia. Khusus di Indonesia, ulama memiliki peran besar dalam rangka 

membangkitkan nasionalisme umat. Oleh karena itu, kebangkitan nasionalisme 

umat, pertama-tama harus dimulai dari kebangkitan ulama. Penalarannya, umat 

akan bangkit bila ulamanya juga bangkit. Bila ulamanya tidak bangkit, maka 

kebangkitan umat tidak akan terwujud.
73

 Dalam hal ini ulama mempunyai peran 

penting dalam hal keteladanan dan pemberdayaan untuk menjaga dan mencegah 

munculnya ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat, termasuk mencegah 

munculnya radikalisme dan ekstrimisme yang diakibatkan kemiskinan dan 

lemahnya penegakan hukum.   

  Berbicara tentang nasionalisme Sayyid Idrus, hal itu telah terbentuk, jauh 

sebelum dia datang ke Indonesia. Ketika masih di Hadramaut, dia adalah seorang 

pejuang (Mujathidin). Namun bukan dalam arti Mujathidin seperti para teroris, 

organisasi ISIS atau organisasi Islam radikal ekstrim lainnya. Di Hadramaut dia 

menjadi Mujathiddin melawan penjajah Inggris.
74

 Kondisi politik sosial di 

Hadramaut, telah mendorongnya agar tidak hanya berperan sebagai seorang mufti, 
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tapi juga sebagai seorang diplomat muda dan pejuang pergerakan untuk merebut 

kemerdekaan Hadramaut dari kolonial Inggris, melalui jalur diplomasi.
75

  

  Kemudian, Sayyid Idrus hijrah ke Indonesia dan menjadikan Indonesia 

sebagai tanah air berikutnya. Ketika dia ke Indonesia, situasi kondisi bangsa 

Indonesia saat itu, sedang mengalami penjajahan oleh kolonial Belanda. 

Memperhatikan dan melihat kondisi bangsa Indonesia saat itu, jiwa 

nasionalismenya kembali bangkit. Hal ini yang membedakan Sayyid Idrus dengan 

kalangan Hadrami lainnya dalam hal nasionalisme terhadap tanah air Indonesia. 

Perbedaan itu adalah, jika kalangan Hadrami secara umum mengalami pasang 

surut dan tarik ulur ketika harus menerima Indonesia sebagai tanah airnya dan 

bukan Hadramaut.
76

 Bahkan hingga masa kini, masih terdapat Hadrami yang tidak 

nasionalis tapi cenderung separatis. Hal tersebut bertolak belakang dengan Sayyid 

Idrus yang sangat nasionalis terhadap bangsa Indonesia.
77

 

  Sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam AD/ART Alkhairaat, 

menyebutkan bahwa organisasi Alkhairaat berasaskan Pancasila. Hal ini 

memperjelas bahwa nasionalisme Sayyid Idrus dan Alkhairaat berakar pada 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tidak diragukan 

lagi hubungan idiologis kebangsaan antara Alkhairaat dengan Negara Kesatuan 

Repoblik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan 

kata lain, Sayyid Idrus beserta Alkhairaat, harus benar-benar membuktikan 

kesetiannya kepada NKRI dan mengawal Pancasila dari kemungkinan rongrongan 
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atau tawaran idiologi lain dari kekuatan “Islam radikal” tertentu dan gerakan 

separatism lainnya.
78

 

  Di bawah ini beberapa uraian tentang nasionalisme Sayyid Idrus bin 

Salim Aljufri terhadap bangsa Indonesia yang majemuk. 

 a.  Melawan Kolonialisme Dan Imperialisme 

Ketika Alkhairaat berdiri dan berkembang di Palu, saat itu ada dua 

kekuatan imperialisme yang secara berturut menjajah bangsa Indonesia, yaitu 

Belanda dan Jepang. Dalam pandangan Sayyid Idrus, tindakan dari kedua 

kekuatan imperialisme tersebut, seperti penjajahan, perbudakan, pembodohan 

masyarakat, perampasan hasil bumi, dan lain sebagainya,  adalah tindakan 

yang melanggar hak azasi Manusia. Menurutnya, setiap manusia berhak untuk 

bebas tanpa tekanan dari pihak lain. Demikian halnya setiap bangsa berhak 

bebas tanpa tekanan dari bangsa lain. Kebebasan adalah hak azasi setiap 

manusia.
79

 Siapapun baik individu, masyarakat, maupun bangsa, semua terlahir 

dalam status merdeka. Kemerdekaan merupakan hak azasi setiap manusia, 

maka kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun, tidak saja 

bertentangan dengan hak-hak azasi manusia, melainkan juga ditolak oleh 

ajaran Islam.
80

  

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pada pembukaan UUD 1945, di 

tegaskan; ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 
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oleh sebab itu, maka penjajahan ditas dunia harus di hapuskan, karena tidak 

sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”…” atas berkat Rahmat 

Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 

supaya berkehidupan kebangsaa yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
81

  

Dalam hal ini, Sayyid Idrus memahami makna kemerdekaan dalam 

konsep Islam, maupun yang tercantum dalam konstitusi Indonesia tersebut. 

Selain itu, dia juga menyadari bahwa faktor kebodohan, menjadi penyebab 

utama bangsa Indonesia mengalami penindasan. Oleh karena itu, sebagai 

bentuk nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia, Sayyid Idrus berjuang. 

Dan perjuangan yang ia lakukan, tidak secara fisik, melainkan melalui 

pendidikan yang dinilainya lebih nyata dan konkrit. Pada akhirnya Sayyid 

Idrus mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Alkhairaat sebagai basis 

perlawanan intelektual terhadap Belanda dan Jepang. Dia berkeyakinan, 

apabila rakyat telah berpendidikan maka mereka akan menemukan jalan untuk 

mengusir penjajah.
82

 

b. Kecintaan Sayyid Idrus Terhadap NKRI Dan Lambang Kebangsaan.  

K.H. S. Saggaf Aljufri dalam salah satu tulisannya, mempertegas 

kembali sikap Sayyid Idrus bahwa NKRI adalah bentuk final dan harga mati 

bagi Abnaul AlKhairaat. Pada tanggal 17 agustus 2009, tepatnya pada 

peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 64 tahun, 
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K.H. S. Satggaf Aljufri (cucu dari Sayyid Idrus bin Salim Aljufri) dalam 

sambutannya selaku inspektur upacara, menegaskan:
83

 

Pada hari ulang tahun kemerdekaan Repoblik Indonesia (HUT-

RI) ke 64, kita patut menyambutnya dengan gempa gempita. 

Karena ini adalah hari yang sangat bersejarah, dimana para 

pejuang kita berusaha membebaskan Indonesia dari belenggu 

penjajahan. Para pejuang kita gigi mempertahankan NKRI. Satu 

kisah yang perlu diteladani oleh masyarakat Sulawesi Tengah, 

khususnya Abnaul Khairat, yakni kemnatapan al‟ Alimul Allamah 

Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri kepada NKRI.  

 

Secara khusus pengakuan Sayyid Idrus tentang supremasi bendera 

merah putih Indonesia, hal itu dapat dilihat melalui salah satu tulisannya seperti 

dibawah ini:
84

 

 

Berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan dan gunung-

gunungnya hijau, sungguh hari kebangkitannya adalah hari 

kebanggaan, dimuliakan oleh oran tua dan anak-anak. Tiap 

tahun hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan puji-

pujian. Kepada Allah yang Maha Pemurah mereka berdoa 

terang-terangan, dimana mereka menggapai cita-cita dan 

hilanglah rasa kepayahan. Tiap bangsa memiliki lambang 

kemuliaan, lambang kemuliaan kita (Indonesia) adalah Sang 

Merah Putih. Wahai Soekarno! Jadikan hidup kami bahagia, 

dengan obatmu hilang sudah sakit kami. Dengan perantaraan 

pena dan politikmu engkau unggul, engkau menang denganya 

telah datang berita. Jangan risaukan jiwa dan anak-anak, demi 

tanah air alangkah indah penebusan. Bergandenglah tangan 

menuju kedepan untuk kemuliaan, tujuh puluh juta jiwa dan 

para pemimpin akan bersamamu. Pasti engkau jumpai 

kepercayaan dari rakyat, dan kepatuhan pada apa yang 

diucapkan para pemimpin. Makmurkanlah! Untuk negara 

Indonesia pembangunan spiritual dan material, buktikan kepada 

rakyat bahwa kamu mampu. Semoga Allah membantu 
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kekuasaanmu dan mencegahmu, dari tiap kejahatan yang 

direncanakan para musuh. 

 

Dari teks syair tersebut, mengandung beberapa pesan substansif yang 

memperlihatkan jiwa nasionalisme dari Sayyid Idrus. Pesan substansif tersebut 

ialah: Pertama, Guru Tua menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang 

kaya raya dengan sumber daya alam. Kedua, Proklamasi kemerdekaan, 17 

Agustus 1945 adalah anugerah Allah SWT, yang patut disyukuri. Ketiga, 

lambang Negara Kesatuan Repoblik Indonesia adalah Bendera Merah Putih. 

Keempat, menyatakan sikap solidaritas dan komitmen kebangsaan Abnaul 

Khairat mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta yang sah. Kelima, memberi 

motivasi moral kepada Soekarno-Hatta, untuk mengisi kemerdekaan dengan 

pembangunan material dan spiritual sekaligus memberi peringatan kepadanya 

agar tidak terjebak pada kebijakan yang merugikan rakyat. Keenam, 

mendoakan Soekarno agar terhindar dari kejahatan lawan-lawan politiknya.
85

 

c. Menolak Gerakan Separatis  

Paskah kemerdekaan, 17 Agustus 1945, negara Indonesia mengalami 

berbagai gejolak dari dalam tubuh NKRI. Gejolak itu adalah terjadinya 

berbagai peristiwa pemberontakan oleh gerakan-gerakan separatis yang ingin 

mengganggu kedaulatan NKRI. Peristiwa pemberontakan itu hampir terjadi di 

seluruh Wilayah NKRI, termasuk di  Wilayah Indonesia Timur, khususnya di 

Sulawesi. Ada beberapa macam gerakan separatis yang bersinggungan 

langsung dengan Alkhairaat, yaitu PERMESTA, DI/TII, dan Gerakan 30 S.  
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Ketika DII/TII memberontak, Sayyid Idrus pernah ditawari untuk 

membantu perjuangan mereka. Namun dia menolak tegas dengan alasan bahwa 

saat itu masyarakat Palu masih membutuhkan keberadaannya.
86

 Kemudian 

pernah dua tokoh sentral Sulawesi Tengah, yakni Djafar Lapasere dan Aksa 

Tombolotutu menemui Sayyid Idrus untuk meminta pendapat dan fatwa, 

kemana mereka harus bergabung, ke NKRI atau DII/TII. Sayyid Idrus 

menyikapinya secara bijak dan tegas, bahwa dia dan seluruh Afnath Alkhairat 

tetap pada komitmen untuk setia dan menyelamatkan NKRI dari berbagai 

macam gerakan separatis. Pada akhirnya ke dua tokoh tersebut, mengikuti jejak 

dan fatwa Sayyid Idrus untuk tetap setia mendukung pemerintah pusat di 

Jakarta. DII/TII terus giat melakukan konsolidasi ke seluruh Wilayah Sulawesi, 

akan tetapi usaha tersebut, tidak mendapat dukungan dari umat Islam di 

Sulawesi Tengah. Hal ini diakibatkan pengaruh Alkhairaat dan penolakan 

Sayyid Idrus terhadap gerakan separatis DII/TII. Oleh karena penolakan 

tersebut, DII/TII kecewa dan berencana akan membunuh Sayyid Idrus, namun 

usaha tersebut gagal.
87

 

Demikian halnya dengan PERMESTA. Sebelum menguasai Palu pada 

tahun tahun 1957, Gubernur militer PERMESTA, yaitu Kolonel Somba di 

Manado, menugaskan Residen Koordinator Militer Sulawesi Tengah di Palu, 

yakni Yap Yanis untuk menemui Sayyid Idrus dengan maksud untuk memohon 

dukungan dari Perguruan Islam Alkhairat agar mendukung perjuangan 

PERMESTA memisahkan diri dari NKRI. Jika Alkhairaat bersedia 
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mendukung, maka PERMESTA akan memberi imbalan sebesar Rp. 300.000, 

yang saat itu nilainya sangat tinggi. Permintaan itu dengan tegas ditolak oleh 

Sayyid Idrus. Pada tahun 1958, sebagian besar kekuatan militer pendukung 

PERMESTA di Palu meminta gedung sekolah Alkhairaat dipinjam untuk 

dijadikan markas militer PERMESTA. Namun Sayyid Idrus menolak tegas 

permintaa itu, alasannya  gedung sekolah tersebut dipakai untuk kepentingan 

pendidikan. Akibat dari penolakan itu, PERMESTA menembaki gedung 

sekolah Alkhairaat dengan mortir. Namun beruntun, tidak ada satupun 

tembakan itu yang mengenai sasaran, bahkan di antaranya (12 buah) tidak 

meledak.
88

 

Ketika meletus peristiwa G 30 S di Jakarta yang kemudian berimplikasi 

luas hingga seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Akan tetapi di 

wilayah ini, Sayyid Idrus tidak memberi ruang sedikitpun terhadap keberadaan 

PKI. Banyak santri Alkhairaat yang terlibat dalam gerakan pengganyangan PKI 

di Palu. Bahkan saat itu, Sayyid Idrus meliburkan Universitas Islam Alkhairaat, 

kemudian mengirim para mahasiswanya ke berbagai daerah pedalaman di 

Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia Timur, selain sebagai guru dan kepala 

Madrasah Alkhairaat, juga sebagai da‟i bagi masyarakat pedalaman untuk 

membendung pengaruh PKI.
89

  

Penolakan Sayyid Idrus terhadap paham komunis, selain karena 

kebenciannya terhadap konsep pengingkaran keberadaan Tuhan, seperti 

perkataan Sayyid Idrus terhadap paham komunis, ” kebaikan tidak ada sama 
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sekali pada mereka dan partainya, karena mereka telah ingkar dan bahkan 

mendustakan agama,” juga merespon konteks politik di Indonesia, yaitu hasil 

keputusan Muktamar Alim Ulama seluruh Indonesia pada tanggal 8-11 

September 1957 di Palembang, yang dimana melalui muktamar tersebut 

melahirkan sebuah fatwa yang menolak dengan tegas Idiologi/Ajaran 

Komunisme.
90

  

d. Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia 

Pemahaman Sayyid Idrus tentang Pancasila dilatar belakangi sikap 

nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia. Di Indonesia ada dua corak 

nasionalis yaitu nasiaonalis sekuler dan religious (agama). Sayyid Idrus 

memiliki corak Nasionalis, Religius dan Progresif.
91

 Dia adalah seorang Sunni 

Tradisional, tapi progresif dalam merespon problematika  sosial politik 

keagamaan dan kebangsaan.
92

 

Meskipun Sayyid Idrus tidak lahir di Indonesia, namun dia memiliki 

jiwa Nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Berdasarkan hal 

inilah Sayyid Idrus mengakui serta menerima Pancasila sebagai satu-satunya 

dasar dan idiologi Negara Indonesia. Selain itu, Sayyid Idrus memiliki 

pemahaman tentang Islam Alkhairat yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, 

bukanlah Islam Arabisme melainkan Islam yang telah ber-akulturasi dengan 

budaya di Indonesia, secara khusus di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan 
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demikian, Islam Alkhairat yang ada di Indonesia berbeda ciri dan karakter 

dengan Islam yang ada di negara Arab.
93

  

Sayyid Idrus memahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila merupakan intisari nilai yang terdapat dalam suku, budaya, golongan, 

ras bahkan semua agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila 

telah mewakili nilai-nilai agama, budaya, golongan yang ada di Indonesia.
94

 

Sehingga jika ada yang menolak Pancasila, itu sama artinya menolak 

kemajemukan masyarakat Indonesia.
95

 Dia menilai bahwa Pancasila adalah 

sesuatu yang sangat prinsipil dan sangat dibutuhkan dalam konteks kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk.
96

 Alasannya karena 

Pancasila merupakan komitmen bangsa Indonesia. Pancasila adalah sesuatu 

yang mendukung tumbuh suburnya kehidupan keber-agama-an di Indonesia. 

Dengan adanya Pancasila, sesungguhnya hal itu membuat nilai-nilai 

keagamaan yang ada pada masing-masing agama dapat berjalan dengan baik.
97

 

Pada akhirnya Sayyid Idrus berkesimpulan bahwa Pancasila adalah harga mati 

yang harus di pertahankan.
98

 Pemahaman Sayyid Idrus tentang Pancasila pada 

dasarnya sama dengan pemahaman para Pendiri Bangsa yang memahami 

bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran 
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agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan 

pesan-pesan utama semua agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai 

maqâshid al-syarî„ah, yaitu kemaslahatan umum (al-mashlahat al-„âm- mah, 

the common good).
99

 Hingga saat ini Alkhairaat tetap meyakini bahwa 

Pancasila merupakan satu-satunya dasar negara Indonesia yang sah.
100

 

Secara keseluruhan uraian tentang nasionalisme Sayyid Idrud diatas, 

memberi pemahaman tentang beberapa hal, yaitu: Pertama, Nasionalisme 

Sayyid Idrus didasari atas penerimaannya terhadap realitas masyarakat 

Indonesia yang majemuk.
101

 Penerimaannya atas Pancasila sebagai satu-

satunya dasar negara Indonesia, memperkuat statement bahwa Sayyid Idrus 

memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Dalam hal ini Sayyid 

Idrus mengajarkan arti sebuah Istiqmah dalam nasionalisme terhadap Negara.  

3.5. Alkhairaat Paskah Sayyid Idrus bin Salim AlJufri 

 Selama hampir 40 tahun, mulai Juli 1930 sampai dengan Desember 1969, 

Sayyid Idrus mengabdikan diri di Nusantara secara khusus di Wilayah Timur 

Indonesia, melalui organisasi Alkhairaat. Pada tanggal 22 Desember 1969  / 12 

Syawal 1389 H, Sayyid Idrus wafat. Peristiwa wafatnya telah membawa duka cita 

mendalam bagi masyarakat Indonesia, terlebih bagi Abanaul Alkhairaat yang 

tersebar di Wilayah Indonesian Bagian Timur.
102

 Upacara pemakamannya di 

hadiri oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pejabat Kabupaten 
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dan tokoh-tokoh agama, baik dari kalangan agama Islam maupun dari golongan 

dan agama lain. Ribuan masyarakat yang datang melayat tidak hanya yang 

beragama Islam, tetapi juga dari golongan atau agama lain.
103

 

 Setelah Sayyid Idrus wafat, para muridnya terus melanjutkan perjuangan 

untuk mengembangkan Madrasah Alkhairaat, sebagai model pendidikan Islam 

progresif dengan tetap berpedoman pada sumber ajaran Alkhairaat dan juga 

teladan dari Sayyid Idrus. Di bidang pendidikan, Alkhairaat telah banyak 

melahirkan Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, 

mulai strata 1, strata 2, strata 3, dan ada beberapa yang telah bergelar Profesor.
104

  

Meskipun Sayyid Idrus telah tiada ajarannya tetap menjadi pegangan bagi 

seluruh Abnaul Alkhairaat. Bagi Abnaul Alkhairaat, Sayyid Idrus akrab disapa 

Guru Tua, guru yang berperan sebagai motivator bahkan teladan bagi segenap 

Abnaul Alkhairaat.
105

 Bagi Abnaul Alkhairaat, Guru Tua diibaratkan kaca yang 

besar, dimana semua muridnya berkaca pada dia. Apa yang dia lakukan, diikuti 

oleh semua muridnya.
106

 Termasuk sikap Guru Tua terhadap realitas 

kemajemukan. 
107

 Secara pribadi Guru Tua memahami serta menyadari konteks 

Palu saat itu yang memiliki masyarakat majemuk. Oleh karena itu, sejak 
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mendirikan Alkhairat hingga wafat, dia telah mengajarkan bahkan meneladankan 

sikap hidup di tengah realitas kemajemukan masyarakat di Palu.
108

  

Dibawah ini diuraikan beberapa peristiwa yang menunjukkan sikap Guru 

Tua terhadap kemajemukan agama Masyarakat Sulawesi Tengah, secara khusus 

Palu. Pertama, sebelum Alkhairaat berdiri di Palu, agama Kristen yang di bawah 

oleh misionaris Belanda telah terlebih dahulu ada dan tersebar di beberapa 

wilayah di Palu. Para misionaris tersebut sangat giat melakukan misi penginjilan 

di hampir semua wilayah Palu. Guru Tua memahami konteks Palu saat itu.  Oleh 

karena itu, ketika mendirikan Alkhairaat di Palu, dia menegaskan bahwa 

keberadaan Alkhairaat tidak dimaksudkan sebagai tandingan para misionaris 

Belanda, melainkan sebagai “Pelita Umat Islam” untuk menghadirkan suasana 

keseimbangan religiusitas dalam menuntun umat ke jalan yang benar.
109

  

Berdirinya madrasah Alkhairaat di Palu, tidak hanya sekedar untuk 

memenuhi permintaan kalangan pribumi dan Arab, melainkan karena Guru Tua 

telah mengetahui dan membaca peta dakwah di Wilayah tersebut. Jadi, posisi 

madrasah Alkhairaat di Palu, selain untuk pencerahan umat, juga untuk 

mengimbangi arus misionaris dari arah Utara Manado dan Selatan Toraja, supaya 

tidak mendominasi  dinamika peta dakwah di Sulawesi Tengah. Sekalipun 

Madrasah Alkhairaat tampil sebagai kekuatan penyeimbang arus Kristenisasi di 

wilayahnya masing-masing, namun hal itu tidak menghalangi Guru Tua untuk 

tetap membangun komunikasi dengan para Pendeta dan umat Kristiani. Hal itu 
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terbukti, masih ada jejak-jejak peninggalan para Zending yang dapat di temukan 

berupa; gereja, naskah Alkitab dalam bahasa Bara‟e dan lain sebagainya.
110

  

Kedua, persentuhan murid Guru Tua dengan umat Kristen. Ketika murid 

Guru Tua semakin banyak, pernah terjadi kasus persentuhan salah seorang murid 

Guru Tua yang bernama K.H. Abdul Hay dengan umat Kristen. Ketika K. H. 

Abdul Hay melihat umat Kristen sedang beribadah di Pasar Tua yang disebut juga 

Pasar Bambaru yang merupakan lingkungan pemukiman umat Islam, sambil 

menyanyikan lagu-lagu Gereja diiringan dengan alat-alat musik yang keras, 

dengan perasaan jengkel Abdul Hay mengambil beberapa telor dan buah tomat 

busuk kemudian dilemparkan ke arah Pendeta dan Jamaah Kristen yang sedang 

kebaktian. Ketika kasus ini dilaporkan kepihak Alkhairaat, Guru Tua keberatan 

dan sangat marah akan peristiwa tersebut kemudian memberikan peringatan 

kepada Abdul Hay,”kalau kamu mengkasari dan memaki-maki sesembahan 

mereka, nanti mereka akan membalasnya dengan cara yang lebih buruk”.
111

  

Ketiga, kasus yang menimpa K. H. M. Said Abdullah ketika diberikan 

kesempatan berceramah di salah satu Masjid di Kota Medan. Di awal 

ceramahnya, cukup bagus dan menarik simpati bagi jamaah yang hadir. Akan 

tetapi ketika di dalam ceramah tersebut, dia menyinggung tentang kecurangan 

dakwah misionaris Kristen dan kebohongan  kasus penyaliban Nabi Isa As, Guru 

Tua spontan keberatan, marah dan berkata “hai anak, hentikan ceramahmu, 

cukup”. Menyikapi hal tersebut Guru Tua kemudian membacakan ayat, 

“janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
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Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan.”..(QS. Al-An‟am:108).
112

  

Sebagai sosok yang sangat memegang teguh ajaran Islam, yaitu Al-Quran 

dan Al Sunnah, Guru Tua berpandangan bahwa dalam agama Islam dilarang 

untuk menyinggung bahkan mencela pemeluk agama lain.
113

 Termasuk kasus 

pengkafiran penganut agama lain adalah sikap yang sangat ditentang oleh Guru 

Tua. Menurutnya, sikap seperti itu, tidak sesuai dan tidak dibenarkan dalam ajaran 

Islam. Di satu sisi jika Abnaul Alkhairaat melakukan tindakan seperti itu, maka 

suatu saat hal demikian akan menimpa mereka juga. Di sisi lain tindakan seperti 

itu dapat menganggu kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
114

  

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Pengurus Alkhairaat masa kini 

senantiasa mengingatkan para penceramah dan pemateri yang berasal dari 

kalangan Alkhairaat, agar senantiasa bijak dalam menyampaikan ceramah ataupun 

materi sehingga tidak menyinggung penganut agama lain.
115

 Sebaliknya dalam 

setiap kegiatan seperti itu diisi dengan hal-hal yang menyejukkan hati dan pikiran, 

seperti  tentang pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan sesama 

manusia.
116

 

Keempat, ketika madrasah Alkhairaat mulai beroperasi, Alkhairaat 

kekurangan tenaga Guru untuk mengajar secara khusus mata pelajaran Al-jabar  

                                                        
112

 Ibid.,  
113

 Wawancara dengan Bapak H. Dahlan Tangkadery, Wakil Ketua Dewan Ulama 
Alkhairat, (25 Agustus 2016) 

114
 Wawancara dengan Bapak S. Saggaf Bin Muhammad Al Jufri sebagai Ketua 

Utama Alkhairat, ( 27 Agustus 2016) 
115

 Wawancara dengan Bapak Abdul Gani Jumat, Ketua Majelis Hukum Dan 
Demokrasi Pengurus Besar Alkhairat dan Juga Sebagai dosen di STAIN Dato Karama, Palu, 
Sulawesi Tengah, (24 Agustus 2016) 

116
 Wawancara dengan Bapak Abdul Gani Jumat, Ketua Majelis Hukum Dan 

Demokrasi Pengurus Besar Alkhairat dan Juga Sebagai dosen di STAIN Dato Karama, Palu, 
Sulawesi Tengah, (24 Agustus 2016) 



 95 

atau ilmu hitung. Saat itu dari kalangan Alkhairaat tidak ada yang menguasai ilmu 

Al-jabar. Guru Tua mencari di Wilayah Palu, namun tidak juga menemukan. 

Suatu ketika dia mendengar bahwa di SMA Negeri 1 Palu ada seorang Guru yang 

menguasai mata pelajaran Al-jabar yang bernama P. K. Entoh (Almarhum). P. K. 

Entoh, selain menjadi guru, dia juga seorang Pendeta Pantekosta. Mengetahui hal 

tersebut, Guru Tua menyuruh utusannya untuk menemui P. K. Entoh. Awalnya P. 

K. Entoh terkejut bahkan takut untuk memenuhi permintaan Guru Tua. 

Alasannya, bagaimana mungkin mengajar di madrasah Alkhairaat yang siswa-

siswinya semua beragama Islam, sedangkan dia adalah seorang Kristen dengan 

jabatan Pendeta. Namun pada akhirnya dia menyetujui permintaan tersebut. P. K. 

Entoh mengajar di Alkhairaat mulai tahun 1957-1962.
117

 Dalam pengalamannya 

selama mengajar di Alkhairaat, P. K. Entoh sangat kagum melihat sikap Guru Tua 

yang sangat menghargainya sebagai seorang yang beragama Kristen dan juga 

Pendeta.
118

 

Hingga saat ini, Alkhairaat tetap menjalin hubungan dengan keluarga P. K. 

Entoh. Setiap acara Haul, pengurus Alkhairaat mengundang keluarga P. K. Entoh 

untuk datang menghadiri acara tersebut. Haul diartikan makna setahun. Jadi 

peringatan Haul maksudnya ialah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali 

bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik 

tokoh perjuangan atau tokoh agama/ulama kenamaan.
119
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Kelima, peristiwa yang terjadi di tengah jalan dari Kulawi menuju Palu. 

Kulawi adalah sebuah daerah di Sulawei Tengah, yang berjarak sekitar 75-80 km 

dari Palu. Saat itu, para Zending yang sedang mengadakan perjalanan dari Kulawi 

menuju Palu, di tengah jalan mobil mereka mengalami kerusakan. Bertepatan di 

saat yang sama, mobil Guru Tua bersama rombongan, melintas di jalan yang 

sama. Melihat situasi tersebut. Guru Tua menyuruh salah seorang muridnya untuk 

menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah Guru Tua mengetahui bahwa mobil 

para Zending mengalami kerusakan, Guru Tua menawarkan untuk naik di 

mobilnya, kebetulan arah mereka sama, yaitu ke Palu. Para Zendingpun setuju dan 

mereka bersama dalam satu mobil menuju Palu.
120

  

Selain menunjukkan sikap toleransi kepada yang berbeda keyakinan, Guru 

Tua juga memperlihatkan sikap toleransi terhadap sesama agama Islam yang 

berbeda mazhab dengan Alkhairaat. Pertama, ketika Buya Hamka (seorang tokoh 

Muhammadiyah), berencana akan berkunjung ke Alkhairaat. Mendengar rencana 

tersebut, Guru Tua menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan Abnaul 

Alkhairaat agar membuat persiapan menyambut kedatangan Buya Hamka. 

Menurut Guru Tua, Buya Hamka adalah seorang Ulama kebanggaan Indonesia. 

Namun saat itu, Buya Hamka tidak jadi datang ke Palu. Kedua, pada tahun 1960, 

Guru Tua di datangi oleh seorang Guru Muhammadiyah bernama Syafi‟i,  ia 

bermaksud ingin mengajar di Alkhairaat. Kedatangannya, membuat beberapa 

murid Guru Tua khawatir jangan sampai dia mempengaruhi para santri dengan 

faham Muhammdiyah. Namun Guru Tua menerimanya dengan alasan Alkhairat 
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masih kekurangan tenaga guru, khususnya guru bahasa Inggris. Syafi‟i pun mulai 

mengajar. Ternyata dugaan para murid Guru Tua benar, dia tidak hanya mengajar 

bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya, tapi juga mendokrin para santri 

Alkhairaat tentang soal khilafiyah artinya “perbedaan pendapat” kemudian 

menawarkan faham Muhammadiyah kepada para santri Alkhairaat. Mengetahui 

hal itu, para murid Guru Tua (ustad muda), bermaksud memberhentikan Syafi‟i. 

Tetapi Guru Tua tetap mempertahankan dia karena masih membutuhkan 

tenaganya untuk mengajar bahasa inggris. Saat itu, Syafi‟i tetap diberikan 

kesempatan untuk mengajar. Tampaknya Guru Tua memang sengaja membiarkan 

dia mendokrin para santri Alkhairaat. Dia yakin, Syafi‟i akan bosan dengan 

sendirinya. Dan benar, tidak lama kemudian dia pun menarik diri dan menyatakan 

berhenti mengajar di Alkhairaat. Demikian halnya dengan Zubair Garupa orang 

Padang, juga dari Muhammadiyah mengajar mata pelajarn umum di PGA 

Alkhairaat. Dia juga berusaha mempengaruhi para santri, namun gagal. Meskipun 

Guru Tua mengetahui bahwa mereka berasal dari mazhab yang berbeda dengan 

Alkhairaat bahkan berusaha mempengaruhi para santri dengan faham 

Muhammdiyah, dia tidak pernah menolak bahkan mengusir mereka.
121

 

Selain beberapa uraian kisah tersebut di atas, selama hidupnya, Guru Tua 

dan Abnaul Alkhairaat menerapkan beberapa tradisi keagamaan dan kebangsaan 

seperti tahlilan, yasinan, debaan, barzanji, mencium tangan ustadh (guru), ziarah 

maqam para wali, manaqib dan haul. Adapun tradisi ini merupakan ekspresi dari 

bentuk kepenganutan mereka terhadap teologi atau kalam al-Ash‟ri, sufisme al-

Ghazali dan tariqah „Alawiyah atau disebut oleh Guru Tua sebagai tarekat al-Sirat 
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al-Mustaqim.
122

 Dalam hal lain Guru Tua dan Abnaul Alkhairaat tidak 

membenarkan praktek-praktek keagamaan seperti khurafah, bid‟ah, dan syirik. 

Alasannya praktek keagamaan seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam 

yang di yakini oleh Guru Tua dan Abanaul Alkhairaat.
123

 

  Melalui beberapa kisah diatas memberi gambaran bahwa Guru Tua adalah 

sosok yang religious progresif. Sikap progresifnya ditujukan untuk kemashalatan 

umat dengan tidak memandang suku, budaya bahkan agama. Guru Tua adalah 

sosok yang tidak hanya pandai secara verbal (teori) dalam hal mengajar dan 

menasehati bahwa agama Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, yang 

menjunjung tinggi kemanusiaan, memiliki kepedulian, menghargai agama orang 

lain,  tetapi juga memberi teladan langsung, melalui tindakannya.
124

  

Secara umum  Sayyid Idrus bin Salim Aljufri dapat dikategorikan sebagai 

seorang ulama yang berjiwa nasionalis, religious, dan progresif. Islam progresif 

adalah sebuah strategi di mana para actor dan kelompok membangun hubungan 

dengan yang lain (the other). Islam progresif adalah seperangkan pengetahuan 

menyangkut kebenaran. islam prgresif bersifat ideologis, sarat kepentingan 

kepada transformasi-transformasi sosial. Islam progresif mengusung aktualisasi 

Islam substansif, dimana relasi Islam dan Negara, Islam dan Barat, Islam dan 

Kristen, Islam dan mazhab sebagai telah selesai.
125

 Atau dalam pemahaman lain 

Islam progresif adalah cara ber-Islam yang selalu menerima sesuatu yang baru 
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tapi tidak tercerabut dari akar keislaman tradisional. Dengan kata lain memelihara 

dan menjaga nilai-nilai yang lama tetapi menerima sesuatu yang baru. Penerimaan 

sesuatu yang baru tersebut, melalui suatu proses penyaringan.  

Jiwa nasionalisme, religious, dan progresif dari Guru Tua inilah yang 

menjadi cor organisasi Islam Alkhairaat.
126

  Ada beberapa ciri atau indikator 

corak Islam progresif, misalnya; memiliki kepedulian terhadap keadilan, 

kemaslahatan, pembebasan, persaudaraan, perdamaian, penuh kasih sayang, 

mampu beradaptasi dengan modernitas, dan memiliki jiwa nasionalisme.
127

 

Sekalipun Sayyid Idrus dan Abnaul Alkhairaat menganut teologi sunniisme, 

namun mereka tidak fanatik dalam bemadhhab. Justru sebaliknya lebih moderat 

dan toleran ketika bersentuhan dengan penganut madhhab bahkan agama lain.
128

 

Dan hal tersebut diwujudkan melalui sikap Guru Tua dan Abnaul Alkhairaat yang 

menerima dan menghormati berbagai perbedaan, termasuk perbedaan Mazhab 

dalam intern Islam.
129

  Sikap moderat dalam bermadhhab yang dimiliki oleh Guru 

Tua, dilatarbelakangi oleh pemahamannya bahwa kemerdekaan dan kebebasan 

bagi setiap orang untuk memiliki pilihan hidup baik menyangkut keyakinan 

agama, madhhab fiqh, hak-hak politik, maupun sosial keduniaan lainnya, adalah 

hak dasar yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia.
130

 

Dari uraian di atas memperlihatkan sikap toleransi Guru Tua terhadap 

pemeluk agama lain maupun terhadap sesama umat Islam meskipun berbeda 
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madhhab. Dalam agama Islam di kenal ajaran tentang kesalehan, yaitu kesalehan 

muttaqi (hamba yang bertaqwa) atau dengan istilah lain, mukmin yang beramal 

saleh. Kesalehan muttaqi adalah kesalehan yang mencakup sekaligus riual dan 

sosial.
131

 Tidak diragukan lagi bahwa Guru Tua mengajarkan para muridnya untuk 

memiliki kesalehan muttaqi.  

3.6. Alkhairaat Dalam Realitas Kemajemukan Di Kota Palu  

a. Hubungan Dengan Pemerintah 

Alkkhairaat merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, khususnya di Wilayah Indonesia bagian Timur. Sejak berdiri hingga 

saat ini, keberadaan Alkhairaat telah mendapat sambutan besar dari 

pemerintah, baik pusat maupun di Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini terbukti 

dalam kegiatan-kegiatan muktamar Alkhairaat, di hadiri oleh pejabat tinggi 

Provinsi, Menteri, Wakil bahkan Presiden Republik Indonesia. Seperti halnya 

pada Muktamar ke VI, tahun 1991, Sudharmono yang saat itu menjabat sebagai 

Wakil Presiden Indonesai, hadir dan memberikan pidato dalam pembukaan 

Muktamaar Alkhairaat.
132

 Pada Muktamar ke VII, tahun 1997, di hadiri oleh 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bapak Ir. H. Azwar, Menteri 

Sosial, Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, Bupati Donggala serta Walikota 

Madya Palu. Pada Muktamar ke VIII, tahun 2002, di hadiri oleh Bapak Jusuf 

Kalla yang menjabat sebagai Menko Kesra, Menteri Agama , dan Gubernur 
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Sulawes Tengah.
133

 Dan pada Muktamar ke IX, tahun 2008, di hadiri oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu memberikan sambutan.
134

 

Hubungan Alkhairaat dengan pemerintah tidak hanya sebatas dalam 

hal-hal seperti tersebut diatas. Dalam kepengurusan orginasi Alkhairaat, juga 

melibatkan beberapa pejabat tinggi pemerintah. Misalnya, mantan Gubernur 

Sulawesi Tengah bapak Prof. Aminuddin Ponulele, pernah menjabat sebagai 

ketua Dewan Pakar Alkhairaat periode 2002 s/d 2007.
135

 Mantan Gubernur 

Gorontalo bapak Dr. Fadel Muhammad menjadi ketua Yayasan Alkhairaat 

sampai saat ini.
136

  

Sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Wilayah Indonesia Bagian 

Timur, Alkhairaat telah membuktikan perannya dalam menunjang 

pembangunan bangsa Indonesia melalui para alumninya. Banyak alumni 

Alkhairaat yang telah mengabdikan diri di berbagai pelosok tanah air 

Indonesia, bahkan di luar negeri, pada lapangan pekerjaan seperti: Menteri 

Sosial RI, Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Duta Besar Saudi rabia, 

Gubernur Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Maluku Utara, Bupati 

Halmahera Selatan, Anggota MPR, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Ketua 

Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Agama,
137

 dan lain sebagainya.  

Secara khusus di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Alkhairaat telah 

memberi konstribusi besar dalam hal ikut serta membangun Provinsi Sulawesi 

Tengah. Salah satu peran besar Alkhairaat adalah pembinaan umat, melalui 
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dakwah dan pendidikan di tengah masyarakat Palu yang mayoritas beragama 

Islam. Melalui lembaga pendidikan, Alkhairaat telah turut serta mencerdaskan 

masyarakat Palu yang awalnya sangat terkebelakang dalam hal pendidikan.
138

 

Selain itu, kehadiran Alkhairaat di Palu, Sulawesi Tengah telah memberi 

sumbangsi yang besar dalam hal menjaga dan mempertahankan keutuhan 

NKRI.
139

 Di tengah realitas kemajemukan agama masyarakat Palu, Alkhairaat 

telah menunjukkan perannya sebagai pilar atau benteng dari berbagai macam 

ancaman yang mencoba merusak kemajemukan agama di Palu.
140

  

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2004 

hingga 2013, terjadi beberapa kali peristiwa intoleransi di tengah masyarakat 

Kota Palu. Misalnya pada tahun 2004, terjadi peristiwa penembakan seorang 

pendeta. Kemudian pada tahun 2005, terjadi peristiwa ledakan bom di Maesa, 

tepatnya di pasar penjual daging babi. Masih teringat peristiwa penembakan 

pendeta pada tahun 2004, masyarakat Kota Palu kembali dikejutkan dengan 

peristiwa penembakan seorang pendeta pada tahun 2006.
141

 Namun semua 

peristiwa tersebut dipahami sebagai tindakan dari pihak yang tidak 

bertanggungjawab yang mencoba memprovokasi masyarakat Palu.
142

 

Tindakan-tindakan intolerans tersebut bukanlah merupakan atau 
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dilatarbelakngi  isu SARA.
143

 Bahkan Alkhairaat menilai bahwa semua 

tindakan intoleransi yang pernah terjadi di tengah masyarakat Palu, telah ada 

muatan politik, dan bukan agama.
144 

Kehadiran organisasi Islam Alkhairaat di tengah masyarakat Sulawesi 

Tengah, secara khusus Palu, turut serta mendukung dalam merealisasikan 

program-program pemerintah secara khusus program yang berhubungan 

dengan terciptanya kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Hal ini 

tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan 

program-program tersebut, pemerintah melibatkan Alkhairaat.
145

  

Kemajuan yang dialami oleh masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah, 

tidak terlepas dari peran Guru Tua melalui perjuangannya. Sebagai 

penghormatan dan bentuk kecintaan masyarakat Palu, Sulawesi Tengah 

terhadap Guru Tua, maka masyarakat melalui pemerintah mengabadikan nama 

Guru Tua menjadi nama bandara udara di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 13 

April 2014, pergantian nama bandara menjadi Bandar Udara Mutiara Sis-Al 

Jufri, resmi beroperasi.  

Selain itu, atas keinginan masyarakat dan juga karena saran pemerintah, 

dalam rangka untuk mengabadikan sosok pembawa ajaran Islam di Sulawesi 

Tengah, maka wilayah Kecamatan Palu Barat, tempat kantor P. B. Alkhairaat, 
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dijadikan kawasan atau wilayah pusat religi.
146

 Beberapa alasan menjadikan 

wilayah tersebut sebagai pusat religi, yakni, Pertama, Kecamatan Palu Barat 

merupakan pusat pergerakan Alkhairaat. Kedua, makam Guru Tua, yang 

menjadi inspirasi utama dalam menetapkan wilayah Kecamatan Palu Barat 

sebagai pusat religi, terdapat di lingkungan Alkhairaat. Selain itu, di wilayah 

tersebut, juga terdapat makam Dato Karama, tokoh pembawa ajaran Islam 

pertama kali di Palu. Ketiga, dengan di tetapkannya wilayah Kecamatan Palu 

Barat sebagai pusat religi, maka di harapkan Wilayah tersebut akan bebas dari 

berbagai tindakan makziat.
147

  

Alkhairaat bersama pemerintah setiap tahunnya menggelar festival 

wisata religi (festival Raodah). Di dalam festival itu, dipertontonkan situs-situs 

peninggalan Guru Tua, di ceritakan kisah perjalanan Guru Tua sebagai pendiri 

Alkhairaat termasuk menceritakan kisah Guru Tua yang pernah mengangkat 

seorang Pendeta untuk mengajar di Alkhairaat. Melalui siswa-siswinya, 

Alkhairaat mempertunjukkan (dalam bentuk teater) sikap Guru yang terbuka, 

toleran serta menghargai segala perbedaan terhadap perbedaan yang ada.
148

 

Pusat Wisata religi tersebut, tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat 

yang beragama Islam, tapi juga bagi masyarakat umum. Sejak ditetapkan 

sebagai Wilayah pusat religi, banyak pengunjung, baik masyarakat lokal 
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maupun turis-turis dari mancanegara yang berziarah atau sekedar berwisata di 

tempat tersebut.
149

 

Sebagai organisasi yang memiliki umat dalam jumlah yang besar, 

Alkhairaat tidak luput dari pengaruh-pengaruh politik. Pengaruh itu sangat 

terasa, menjelang proses pemilihan Anggota Dewan, Kepala Daerah maupun 

Kepala Negara. Bahwasanya banyak pejabat yang datang berkunjung dan 

memohon dukungan dari Alkhairaat. Menyikapi hal ini, Alkhairaat tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan memberikan kebebasan kepada 

seluruh Abnaul Alkhairaat dalam menentukan pilihannya. Meskipun demikian, 

pengurus Alkhairaat tetap memberikan tausiyah (nasehat) kepada seluruh 

abnaul Alkhairaat agar memilih pemimpin yang seperti kriteria Alkhairaat. 

adapun kriteria tersebut antara lain: ber-ahklak baik, tidak korupsi, toleran, 

amanah, dan menjadi pemimpin yang tidak membeda-bedakan latar belakang 

masyarakat.
150

 Kedua, Alkhairaat memahami bahwa di tengah masyarakat 

majemuk, kehadiran seorang pemimpin memegang peran yang sangat penting. 

Alkhairaat sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin. Berdasarkan hal itu, 

Alkhairaat sering mengadakan diskusi atau tukar pikiran dengan tokoh 

organisasi agama lain. Dalam hal ini diskusi yang dilakukan untuk saling 

memberi pertimbangan.
151

 

b. Respon Alkhairaat Terhadap Islam Radikalisme 
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Dewasa ini banyak berkembang paham radikalisme agama. Secara 

khusus di Indonesia banyak bermunculan organisasi islam radikal. Secara 

etimologi “radikal” yang membentuk istilah “radikalisme” berasal dari bahasa 

Latin, radix yang berarti “akar”.
152

 Radikalisme didefenisikan sebagai “prinsip-

prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Suatu pilihan 

tindakan yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara 

nilai-nilai yang diperjuangklan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan 

tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu.
153

 Kata radikal, 

mengacu pada keadaan, orang, atau gerakan tertentu yang menginginkan 

perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh, dan tidak jarang 

dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi dan bahkan 

kekerasan, bukan dengan cara-cara damai. 
154

 Jika kata radikalisme dikaitkan 

dengan agama, maka gerakan radikalisme keagamaan adalah gerakan yang 

berusaha merombak secara total suatu tatanan politis atau tatanan sosial yang 

ada dengan menggunakan kekerasan 
155

  

Ada berbagai macam organisasi Islam yang masuk dalam kategori 

kelompok Islam fundamentalis radikal, antara lain, ISIS, Jamaah Salafi,
156

 

Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lain-lain. 
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Kelompok-kelompok seperti ini menjadi menonjol terutama karena 

pemahaman keagamaan yang dangkal
157

 yang diakibatkan pemahaman ajaran 

agama Islam yang bersifat literal, dimana hal tersebut berdampak pada aksi-

aksi mereka yang cenderung radikal
158

 bahkan anarkhis. Pada umumnya 

aspirasi kelompok-kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan 

Islam transnasional dari Timur Tengah, terutama yang berpaham Wahabi dan 

Ikhwanul Muslimin, atau gabungan keduanya.  

Sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Wilayah Indonesia Bagain 

Timur, Alkhairaat tidak luput dari pengaruh organisasi fundamentalis dan 

radikalisme Islam. Alkhairaat pernah diajak untuk bergabung dengan 

organisasi Jamaah Salafi. Namun Ketua Utama Alkhairaat, menolak dengan 

tegas ajakan tersebut. Akibat penolakan itu, Ketua Utama dan Abanaul 

Alkhairaat, dianggap sebagai musuh oleh aliran agama fundamental tersebut.
159

  

Demikian halnya dengan FPI dan HTI. Keberadaan ormas Islam ini, 

telah meresahkan masyarakat Indonesia. Dengan mengatasnamakan agama, 

mereka melakukan berbagai tindakan anarkhis. Respon umat Islam di 

Indonesia terhadap ormas Islam ini, ada yang setuju dan ada pula yang tidak 

setuju bahkan menolak tegas keberadaan mereka, seperti halnya Alkhairaat. 

Alkhairat menolak cara-cara ekstrim yang mereka lakukan. Secara khusus FPI, 

Alkhairaat berpandangan bahwa, cara berdakwah FPI, tidak benar menurut 

ajaran agama Islam. Pada dasarnya Alkhairaat menyetujui setiap niat baik, 
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yakni yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan melarang 

seseorang melakukan kejahatan. Dan tindakan seperti ini benar, semua agama 

tentu setuju. Namun, jika hal yang benar tersebut di lakukan dengan cara yang 

tidak benar, maka itu salah.
160

 Prinsip dasar dalam menyampaikan atau 

mengajarkan dakwah ialah melalui nasehat yang lemah lembut tanpa kekerasan 

bahkan paksaan dan di lakukan secara pribadi tidak di depan umum.
161

 

Pemahaman Alkhairaat tersebut sejalan dengan pemahaman Abdurrahman 

Wahid yang mengatakan bahwa dalam sejarah Islam yang panjang, kaum 

Muslimin tidak menggunakan kekerasan dan teorisme untuk memaksakan 

kehendak. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa  apa pun bentuk dan sebab tindak 

kekerasan dan terorisme, yang dilakukan oleh kelompok tersebut seluruhnya 

bertentangan dengan ajaran Islam.
162

  

Selain anarkhis, ormas semacam ini kerap menganggap diri paling 

benar bahkan absolut. Hal itu telah terbukti dimana mereka kerap mencela 

bahkan mengkafirkan penganut agama lain. Sikap beragama seperti ini dapat 

merusak kerukunan antar umat beragama.
163

 Sikap absolutisme yang 

menyebabkan klaim kebenaran mutlak tidak sesuai dengan ajaran dan 

semangat Islam yang sebenarnya.
164

 Sikap beragama seperti ini, sama halnya 
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telah menodai nilai-nilai Al Quran karena telah memasuki wilayah proregatif 

Tuhan.
165

  

Sebagai sebuah organisasi Islam, Alkhairaat tidak pernah mengklaim 

bahwa mereka yang paling benar dan yang lain (agama lain) tidak benar.
166

 

Yang dapat menentukan benar dan salah adalah Tuhan yang Maha Tahu dan 

yang menentukan.
167

 Di sisi lain, Alkhairaat memahami bahwa keyakinan 

merupakan wilayah yang sangat sakral dan tidak bisa disentuh oleh orang 

lain.
168

 Pada akhirnya segala bentuk tindakan ormas Islam yang bersifat radikal 

dan cenderung anarkhis merupakan sikap hidup beragama yang eksklusif.
169

 

Dengan kata lain Alkhairaat menolak tegas segala bentuk kekerasan yang 

mengatasnamakan agama. Dalam pandangan Alkhairaat, sikap beragama 

seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. 

c. Konsep Kemajemukan Alkhairaat 

Sebelumnya telah diuraikan beberapa point yang secara implisit telah 

memberi gambaran tentang konsep kemajemukan Alkhairaat. Pada bagian ini 

akan diuraikan secara khusus tentang konsep kemajemukan Alkhairaat yang 

diawali dengan pembahasan sumber dari konsep kemajemukan Alkhairaat: 

Konsep kemajemukan yang di pahami oleh Alkhairat, pertama-tama bertolak 

dari dasar idiologi yang menjadi sumber ajaran mereka, yaitu Ahli al Sunnah 
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wa al-Jama‟ah.
170

 Ahli al Sunnah wa al-Jama‟ah seperti telah diuraikan 

sebelumnya terdiri atas Al Quran dan Al Sunnah serta bermazhab Syafi‟i dan 

berfaham Asy‟riyah.  

Menurut Alkhairaat, Al Quran mengandung banyak ayat tentang 

kemajemukan.
171

 Diantaranya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13).
172

 Jika 

disederhanakan, maka menjadi “Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, 

orang tua kalian juga satu, demikian nenek moyang kalian juga satu, yakni 

Adam dan Hawa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Azam, 

tidak perbedaan antara umat Nasrani dengan umat Muslim, kecuali kita itu 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.”
173

 Ayat ini menekankan beberapa 

hal, yaitu: Pertama, bahwa orang tua atau nenek moyang dari seluruh manusia 

ialah Adam dan Hawa. Kedua, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama 

di sisi Allah yang mungkin membedakan adalah kadar ketakwaannya. Ketiga, 
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tujuan manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

saling mengenal melalui interaksi dalam kehidupan sosial.
174

  

Selanjutnya: Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang 

telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. 

Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 

terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, (QS. Al-Maidah 48).
175

 Ayat ini 

menekankan bahwa kemajemukan merupakan sebuah realitas atau 

keniscayaan.
176

 Atau dalam bahasa Al Quran disebut sebagai Sunnah Tullah.
177

 

Berbicara tentang sunnah tullah, hal itu menunjuk kehendak Allah dan bukan 

kehendak manusia.
178

 Dengan semikian kemajemukan merupakan kehendak 

Allah.
179

  

Adapun kemajemukan yang terjadi merupakan hukum alam, dimana hal 

itu terjadi karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda-beda.
180

 

Konteks yang berbeda-beda tersebut, tentu mempengaruhi cara keber-agamaan 

masyarakat. Atau dengan kata lain bahwah keber-agamaan yang bersifat 

majemuk pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor historisitas, lokalitas, dan 
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partikularitas dari kehidupan yang bersifat kebumian.
181

 Realitas seperti ini 

kemudian membawa dalam sebuah kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan 

yang ada, terjadi karena masyarakat berasal dari latar belakang daerah yang 

berbeda-beda.
182

 Dan hal tersebut tentu akan membawah perbedaan dalam hal 

cara merespon aspek-aspek keTuhanan.
183

  

Konsep kemajemukan Alkhairaat, juga bersumber dari pemahaman 

tentang manusia menurut Ahli al Sunnah wa al-Jama‟ah. Berdasarkan Ahli al 

Sunnah wa al-Jama‟ah, manusia dipahami sebagai mahluk yang terdiri atas 

dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani merupakan dua aspek 

yang berbeda tetapi seimbang antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan 

hal tersebut, maka konsep keseimbangan yang ada pada diri manusia, itu juga 

yang berimplikasi pada pola kehidupan sosial yang ada.
184

 Manusia hanya bisa 

dianggap berada, jika dia menghargai orang lain sama dengan tubuh manusia, 

rohani dan jasmani meskipun dua hal yang berbeda tetapi merupakan satu 

kesatuan.
185

 Konsep tentang tubuh manusia tersebut merupakan pemahaman 

yang mendasari konsep kehidupan keberagamaan yang majemuk. Demikian 

halnya, umat beragama meskipun majemuk, tetapi pada dasarnya sama, yakni 

beriman kepada Tuhan.
186
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Selain itu, konsep kemajemukan Alkhairaat, juga bersumber dari 

pemahaman mereka terhadap Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang 

berarti membawa kesejahteraan atau menjadi berkat bagi alam semesta.
187

 Dari 

pengertian Islam tersebut, jelas bahwa tujuan agama Islam adalah untuk 

kemaslahatan secara universal.
188

 Sebagai sebuah agama yang membawah 

kesejahteraan secara universal, maka syarat utama Islam harus menjadi agama 

yang terbuka dan menerima serta menghargai realitas kemajemukan agama 

yang ada.
189

  

Sebenarnya, Islam mengatur hidup manusia bahkan dalam urusan 

terkecil pun karena dunia ini penuh dengan perbedaan. Jika semua yang ada itu 

sama, mungkin tidak dibutuhkan aturan yang begitu banyak dan mendetail. 

Islam memberikan aturan bagaimana bersikap kepada sesama muslim, 

bagaimana bersikap kepada orang selain islam, bagaimana berhubungan 

dengan selain manusia. Semua itu diatur karena mereka berbeda.
190

 

Disisi lain Alkhairat melihat bahwa dalam antropologi Al-Quran, 

manusia dibagi dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, Manusia sebagai mahluk 

biologis. Dalam konteks manusia sebagai mahluk biologis, manusia pada 

dasarnya tidak berbeda. Jika lapar pasti makan, jika tertimpa musibah pasti 

bersedih, intinya manusia pasti menginginkan sesuatu dalam hidupnya. Kedua, 
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manusia sebagai mahluk psikologis. Dalam konteks ini, manusia 

diperhadapkan dengan berbagai realitas kehidupan, misalnya: permalasalahan 

atau pergumulan hidup dan manusia berupaya untuk keluar dari setiap masalah 

atau pergumulan hidupnya. Ketiga, Mahluk sosiologis. Dalam konteks inilah 

terlihat kemajemukan.
191

 Konteks sosial merupakan pentas dari realitas 

kemajemukan. Manusia didunia ini tidak dapat hidup hanya seorang diri saja. 

Harus banyak manusia yang saling menunjang satu dengan yan lainnya, 

meskipun manusia-manusia tersebut memiliki perbedaan, baik dalam hal sosial 

maupun agama.
192

  

Berdasarkan uraian diatas, Alkhairaat sebagai sebuah organisasi Islam, 

menerima bahkan meniscayakan realitas kemajemukan agama yang ada di 

Indonesia, secara khusus di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
193

 Alkhairaat 

memahami bahwa kemajemukan agama masyarakat Kota Palu, merupakan 

“Sunna Tullah”. Dengan kata lain kemajemukan merupakan sebuah anugerah 

atau rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.
194

 Kemajemukan itu indah,
195

 laksana 

pelangi yang berwarna-warni.
196
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Tidak hanya sekedar menerima atau mengakui realitas kemajemukan 

tersebut, tetapi juga menghormati perbedaan keyakinan di tengah masyarakat 

Palu dan terlibat aktif dalam menjaga dan merawat kemajemukan yang ada di 

tengah masyarakat Kota Palu,
197

 (selengkapnya diuraikan dalam bagian peran 

Alkhairaat menjaga kemajemukan di Kota Palu) bahkan Alkhairaat menjadi 

penggerak utama dalam menjaga dan merawat kerukunan agama di Kota 

Palu.
198

  

Sebagai langkah awal dalam merespon realitas kemajemukan tersebut, 

Alkhairaat bersikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan yang ada di Kota 

Palu. Sikap terbuka Alkhairaat disertai dengan komitment yang kuat terhadap 

nilai-nilai agama yang diyakini oleh Alkhairaat.
199

 Dengan kata dalam 

menyikapi realitas kemajemukan agama di tengah masyarakat Palu, di satu sisi 

menerima realitas tersebut dengan terlibat langsung dalam hal menjaga 

kemajemukan yang ada, namun di sisi lain Abnaul Alkhairaat tetap setia dan 

taat pada ajaran agamanya.
200

 Sikap kemajemukan seperti ini dapat dikatakan 

sebagai pluralis bersyarat.
201

 Sikap inkluvisme Alkhairaat, secara tegas 

menyatakan, pertama, bahwa ajaran agama yang diyakini oleh Alkhairaat, 
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meniscayakan adanya keragaman itu sendiri.
202

 Kedua, inklusifisme 

meniscayakan bahwa ada begitu banyak jalan menuju kebenaran. Dan 

Alkhairaat tidak melihat bahwa satu-satunya jalan kebenaran tersebut adalah 

lewat pemahaman atau ajaran Islam Alkhairaat.
203

  

Ketiga, sikap inklusivisme agama yang diyakini Alkhairaat adalah 

inklusivisme yang diajarkan atau diteladankan, baik oleh Guru Tua (seperti 

telah diuraikan sebelumnya), juga oleh Nabi Muhammad Saw.
204

 Secara 

khusus Nabi Muhammad, Alkhairaat meyakini bahwa hampir seluruh perilaku 

dan norma yang diajarkan bahkan diteladankan oleh Nabi melalui perilaku 

menghargai sesama manusia, meskipun berbeda keyakinan.
205

 Berikut ada dua 

kisah yang membuktikan hal tersebut, yakni: 1. Suatu ketika pernah ada orang 

Yahudi yang meninggal dunia, ketika sementara di tandu menuju tempat 

pemakaman, Nabi berdiri dan menghormati mayat tersebut. Itu sudah menjadi 

mayat, apalagi sesama manusia yang masih hidup. 2. Ketika ada seorang 

Yahudi yang bertamu  kerumah Nabi dan berkata “azzamu alaikum”(bahasa 

orang Yahudi ini sebenarnya menyakiti perasaan isteri Nabi dan umat islam 

secara umum saat itu. Karena merasa sakit hati, maka isterinya menjawab 

“walaikum laknat tullah”. Melihat respon seperti itu, Nabi menegur secara 
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halus istrinya, bahwa tidak boleh bersikap seperti itu.
206

 Semua ajaran Nabi 

tentang inklusivisme, di bumikan di Alkhairaat.
207

 

Keempat, sikap inklusivisme Alkhairaat juga bersumber dari 

pemahaman akan kasih Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. 

Tuhan adalah gudang kasih sayang. Gudang kasih sayangnya begitu luas, 

dalam dan lebar dan ditujukan kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan 

agama.
208

 Dan kasih sayang Tuhan tersebut, tidak boleh di klaim sebagai milik 

pribadi, golongan ataupun agama tertentu.
209

 

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, Alkhairaat menolak dengan 

tegas paham ekslusivisme dalam beragama. Alasannya ialah, pertama, sikap 

eksklusivisme tidak sesuai dengan ajaran Al Quran dan Nabi Muhammad. 

Seperti telah diuraikan diatas bahwa dalam Al Quran banyak mengandung 

nilai-nillai kemajemukan yang harus di respon dengan sikap kerterbukaan. 

Selain itu, pola hidup Nabi Muhammad yang senantiasa memperlihatkan sikap 

keterbukaan dan toleransi terhadap segala perbedaan, termasuk agama. Dengan 

kata lain, sikap eksklusiv dalam beragama, berarti tidak menghargai kehendak 

Tuhan karena kemajemukan adalah “sunnah tullah”. Kedua, sikap beragama 

eksklusivis, sama halnya dengan membatasi cakupan kasih Tuhan yang 

seyogiyanya kasih Tuhan tersebut dinikamti oleh semua manusia.
210

 Ketiga, 
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dalam kehidupan kemajemukan agama di Kota Palu, sikap eksklusif 

merupakan sebuah tantangan bahkan menjadi hal yang sangat berbahaya, 

karena dapat menganggu bahkan merusak kerukunan antaragama di Palu.
211

  

d. Peran Alkhairat di Tengah Kemajemukan Agama Masyarakat Kota Palu 

Alkhairaat sebagai sebuah organisasi Islam dengan jumlah umat 

terbesar di Palu, tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan 

kerukunan di tengah kemajemukan agama di Palu. Pada bagian ini, penulis 

akan membahas peran Alkhairaat di tengah kemajemukan masyarakat Palu. 

Pembahasannya dibagi dalam dua bagian besar, yakni peran secara internal dan 

eksternal. 

1. Peranan secara internal 

Di bawah  beberapa peran internal Alkhairaat dalam rangka menjaga  

kemajemukan di tengah masyarakat Palu, yaitu:   

1) Pendidikan Agama Islam bagi Abnaul Alkhairaat.  

Pendidikan agama Islam dapat dikatakan sebagai program utama 

dari organisasi Islam Alkhairaat. Dalam hal ini proses mengajar  ajaran 

agama Islam secara benar.
212

 Peran ini merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh Alkhairaat agar seluruh Abnaul (umat, masyarakat) 

Alkhairaat memahami ajaran agama secara benar (tidak dangkal), sehingga 

tidak disesatkan oleh berbagai pengaruh dari paham-paham yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Di sisi lain, Alkhairaat memahami 

bahwa jika seseorang memahami ajaran agamanya secara benar, maka 
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dengan sendirinya hal itu akan nampak dalam kehidupan nyata melalui 

buah-buah dari nilai ajaran agama yang benar.
213

 Karena pada dasarnya 

semua agama berisi ajaran tentang kebaikan.
214

 Alkhairaat sangat 

menekankan proses pengajaran nilai-nilai agama Islam kepada seluruh 

Abnaul Alkhairaat secara utuh, benar serta terhindar dari pemahaman yang 

bersifat literal.
215

 Selain karena hal itu merupakan sebuah keharusan, alasan 

lain ialah para santri yang belajar di Madrasah atau Pesantren Alkhairaat 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya ada yang berlatar 

belakang kriminal seperti pencuri, perampok,  mantan anggota dari salah 

satu organisasi Islam radikal dan lain sebagainya.
216

 Jika tidak di didik 

dengan ajaran Islam secara benar hal itu bisa menjadi penyakit di tengah 

masyarakat.
217

  

Karena pentingnya hal tersebut, maka setiap kali mengadakan 

kunjungan kerja ke daerah-daerah dimana madrasah dan pondok pesantren 

Alkhairaat berada, Ketua Utama senantiasa mengundang Kepala Desa, 

Camat, Bupati, dan tokoh-tokoh dari semua agama. Tujuannya agar mereka 

mengerti dan memahami, bahwa Alkhairaat mendidik para santri dengan 

ajaran Islam yang sebenarnya.
218

 Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia 
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ada pondok pesantren yang mengajarkan nilai-nilai agama  kepada para 

santrinya secara literal bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang 

sebenarnya. Dan hal itu menyebabkan para santri gagal memahami ajaran 

agama secara benar dan berakibat fatal di kehidupan nyata.
219

 

Alkhairaat  memberi contoh ISIS. Alkhairaat sangat mengecam 

organisasi ISIS yang bertindak ekstrim, mengkafirkan penganut agama lain 

dan juga penganut agama Islam yang tidak sejalan dengan mereka, bahkan 

membunuh. Menurut Alkhairaat tindakan ISIS pada dasanya tidak benar 

karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
220

 Al Quran dan 

Nabi Muhammad mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penuh kasih 

sayang, peduli bahkan menghargai sesama manusia. Alkhairaat tidak 

menghendaki para santri memiliki pemahaman agama seperti ISIS.
221

 Oleh 

karena itu dalam rangka mengantisipasi akan hal tersebut Alkhairaat 

berjuang mengajarkan para santri ajaran Islam secara benar.
222

  

Penekanan kepada para santri bahwa Islam adalah agama 

Rahmatan Lil‟ Alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa 

rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, 

tumbuhan, terlebih terhadap sesama manusia. Dengan demikian kelak para 

santri dapat bersikap terbuka, menerima, menghormati dan menghargai 
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sesama manusia, karena pada dasarnya umat beragama itu bersaudara dan 

sama-sama menyembah Tuhan dari alam semesta ini.
223

 

2) Membentuk integritas Abnaul Alkhairaat.
224

  

Dalam hal ini, Alkhairaat berjuang membentuk pribadi Abnaul yang 

berintegritas. Sehubungan dengan hal itu, Alkhairaat berjuang tidak 

menjadikan nilai-nilai agama hanya sebatas gagasan tetapi juga 

mewujudnyatakan dalam tindakan. Banyak organisasi-organisasi agama 

yang mungkin secara gagasan atau ide kelihatannya inklusif, tapi dalam 

realitas tindakan mereka eksklusif. Atau secara teori, mereka mengakui 

toleransi beragama, kemudian mereka juga mengakui bahwa hubungan antar 

umat beragama harus jalan, tapi hanya sebatas dalam rana kognitif. 

Alkhairaat senantiasa menjaga kesatuan antara ide dan realitas. Dalam 

konteks kemajemukan agama masyarakat Kota Palu, Alkhairaat senantiasa 

melakukan hal tersebut, yakni mengajarkan prinsip-prinsip tentang 

kemajemukan serta bagaimana seharusnya bersikap di tengah kemajemukan 

tersebut berdasarkan ajaran Al Quran, Nabi Muhammad Saw, dan teladan 

Guru Tua,  tanpa harus tercerabut dari komitment iman yang di yakini oleh 

Abnaul Alkhairaat.
225

 Dalam hal ini Abnaul Alkhairaat menerima dan 

menghargai kemajemukan agama masyarakat Kota Palu, sebagai sebuah 

keniscayaan serta bersikap terbuka, toleran demi kerukunan antarumat 
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beragama di Kota Palu.
226

 Inilah salah satu tujuan dari pembentukan sikap 

integritas Abanaul Alkhairaat di tengah kemajemukan agama masyarakat 

Kota Palu. 

3) Melalui lembaga Pendidikan.
227

  

Orientasi pertama Alkhairaat adalah lewat jalur pendidikan. Melalui 

pendidikan, seluruh abnaul Alkhairaat ditempa dan dibentuk. Selain 

diajarkan mata pelajaran agama dan bidang studi umum, para santri, murid, 

siswa bahkan mahasiswa juga diajarkan mata pelajaran ke-Alkhairaatan. 

Pelajaran ini wajib dan menjadi materi utama yang diajarkan kepada semua 

murid Alkhairaat.
228

 Tujuan utama materi ini ialah memperkenalkan sosok 

Guru Tua yang nasionalis, bersikap terbuka, dan toleran tanpa membedakan 

suku, golongan, dan agama. Diharapkan melalui materi ke-Alkhairatan ini, 

para murid mengetahui dan meneladani perilaku Guru Tua.
229

 Oleh karena 

itu melalui materi ini semenjak kecil darah para murid, telah disirami 

dengan nilai-nilai inklusivisme.
230

  

Selain itu, pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila tetap menjadi 

agenda utama pembelajaran Alkhairaat. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan 

ideologi Alkhairaat, yakni Ahli al Sunnah wa al-Jama‟ah. Selain itu, 

Pancasila berhubungan dengan materi ke-Alkhairaatan yang di dalamnya 
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mengajarkan tentang Guru Tua yang menerima dan mengakui Pancasila 

sebagai satu-satunya dasar NKRI yang sah.
231

  

4) Evaluasi setiap bulan.
232

  

Alkhairaat mengadakan upacara. Dan melalui upacara itu, Alkhairaat 

mengevaluasi seluruh kegiatannya selama sebulan. Segala persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, di 

evaluasi. Jika ada pihak-pihak, baik dari kalangan interent Alkhairat 

maupun dari kalangan agama lain, yang mencoba menciderai kerukunan 

antar umat beragama, pasti disampaikam saat upacara. Upacara tersebut, 

merupakan sarana untuk merangkum semua informasi tentang persitiwa-

peristiwa yang terjadi di Indonesia, kemudian Alkhairaat memberi sikap.
233

 

Selain itu, Alkhairaat, juga mengadakan evaluasi interent dalam rangka 

melihat, apakah mulai ada penyimpangan ajaran dalam tubuh Alkhairaat. 

Jika terjadi penyimpangan, maka Alkhairaat secara tegas menyatakan 

“kemana arah bandul teologi Alkhairaat ini”. Kemudian Alkhairaat 

berbenah dan meluruskan segala hal yang telah menyimpang dari ajaran 

sebenarnya.
234

  

5) Tidak tidak mudah terprovokasi.
235
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Salah satu penyebab bahkan ini dapat menjadi penyebab utama 

terjadinya berbagai kasus-kasus seperti kerusuhan yang mengatasnamakan 

SARA serta tindakan-tindakan intoleransi di tengah masyarakat Indonesia, 

ialah aksi provokator dan mudahnya masyarakat terprovokasi.
236

 Sebagai 

sebuah organisasi dengan jumlah umat terbesar di Wilayah Indonesia 

Bagian Timur, Alkhairaat menyadari bahwa tindakan seperti ini, dapat saja 

terjadi dan menimpa Abanaul Alkhairaat. Oleh karena itu, sebagai sebuah 

organisasi yang menganut sistem komando (garis lurus), Alkhairaat melalui 

Pengurusnya, menghimbau seluruh Abnaul Alkhairaat untuk, di satu sisi  

tidak mudah terprovokasi atau terpancing dengan segala isu yang belum 

jelas kebenarannya dan di sisi lain tidak melakukan aksi-aksi provokatif.
237

 

Dalam sejarah perkembangannya, secara khusus disekitar tahun 

1990-an, Alkhairaat beberapa kali mengalami tindakan provokatif yang di 

lakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tindakan-tindakan 

tersebut, antara lain: pernah terjadi peristiwa  mayat manusia di buang di 

halaman kantor pusat Pengururus Besar Alkharaat, di tempat yang sama, 

pernah di buang darah dan kepala babi. Selain itu, di pusat pertokoan yang 

jaraknya berdekatan dengan kantor Alkhairaat, terjadi peristiwa pemilik 

took beragama Kristen, membungkus jualannya, kancing baju dengan kertas 

yang merupakan Al-Quran dan menyerahkan kepada pembeli.
238

 Untuk 

kedua kasus yang pertama, Alkhairaat menyadari bahwa tindakan-tindakan 

                                                        
236

 Wawancara dengan Bapak Abdullah Latopada, Kepala Kantor Kementerian 
Agama Provinsi Sulawes, 23 Agustus 2016. 

237
 Wawancara dengan Bapak Hamdan Rampadio, Rektor Universitas Alkhairat, (25 

Agustus 2016)  
238

 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Alkhairat, (20 Agustus 2016) 



 125 

tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin 

memprovokasi Alkhairaat. Dalam hal ini, Alkhairaat tidak terpancing untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kemajemukan agama di 

Palu. Untuk kasus pemilik toko, saat itu di tempat kejadian mulai banyak 

masyarakat muslim yang berkumpul dalam keadaan emosi karena merasa di 

lecehkan dengan peristiwa tersebut. Dipastikan saat itu akan terjadi 

kerusuhan. Mendengar hal tersebut, pihak Alkhairaat  bertindak cepat 

menuju ketempat kejadian, dan menghimbau masyarakat untuk tenang dan 

tidak cepat emosi. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Alkhairaat dan 

pemilik tokoh meminta maaf, maka suasana kembali kondusif.
239

  

Peristiwa lain terjadi di luar Palu, tepatnya di Tojo Una-Una, 

Kabupaten Poso. Saat itu, ada kalangan Kristen berasal dari organisasi The 

Gideon International, beralamat di jalan Sulawesi Palu, yang memberikan 

paket gratis berisi Alkitab kepada murid atau siswa di sekolah-sekolah Islam 

di Wilayah Tojo Una-Una. Saat itu mulai berhembus bahwa ini adalah 

gerakan Kristenisasi. Mendengar hal itu, Pengurus Alkhairaat, dalam hal ini 

Sekretaris Jenderal, segera menuju ke Wilayah Tojo Una-Una. Dan untuk 

menghindari hal-hal yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama, 

maka pihak Alkhairaat, melakukan langkah-langkah seperti: menghimbau 

seluruh masyarakat Muslim, agar tenang, menahan diri, dan tidak 

terpancingn dengan situasi yang ada. Meminta kepada tokoh-tokoh Kristiani 

dan instansi-instansi yang bersangkutan, untuk mengklarifikasi atau 
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meluruskan persoalan yang ada, supaya tidak menjadi muatan politik. 

Ketika pihak yang menyebarkan Alkitab tersebut, meminta maaf kepada 

seluruh umat Islam di Tojo Una-Una, maka situasipun kembali kondusif.
240

  

Sama halnya dengan peristiwa pengrusakan dan pembakaran pondok 

pesantren Alkhiaraat di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, 

Provinsi Maluku Utara, 28 Maret 2016. Pihak Alkhairaat merespon secara 

cepat untuk menghindari terjadinya gesekan di tengah masyarakat. 

Meskipun demikian, pihak Alkhairaat tetap mengharapkan aparat keamanan 

untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
241

  

6) Menjadi Penceramah, Pengkhotbah dan Pemateri Yang Menyejukkan.
242

  

 Menurut Alkhairat, kegiatan seperti seminar keagamaan, ceramah 

dan khotbah di Masjid dapat menjadi ajang dalam hal memberi pengaruh 

positif bahkan negatif. Alkhairaat berpendapat bahwa jika seorang pemateri, 

penceramah atau pengkhotbah,  tidak menguasai ajaran agama secara benar, 

hal tersebut dapat berdampak negatif kepada para pendengar. Banyak kasus 

yang terjadi, bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu dapat menjadi ajang untuk 

membangkitkan semangat keagamaan yang fanatik dan bertindak 

anarkhis.
243

  

Alkhairaat sebagai sebuah organisasi yang memegang teguh ajaran 

Islam sangat mewaspadai hal ini seperti ini. Oleh karena itu, Alkhairaat 

                                                        
240

 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Alkhairat, (20 Agustus 2016) 

241
 Wawancara dengan Bapak H.  S. Saggaf Bin Muhammad Al Jufri sebagai Ketua 

Utama Alkhairat, ( 27 Agustus 2016) 
242

 Wawancara dengan Bapak Hamdan Rampadio, Rektor Universitas Alkhairat, (25 
Agustus 2016) 

243
 Wawancara dengan Bapak Hamdan Rampadio, Rektor Universitas Alkhairat, (25 

Agustus 2016) 
 



 127 

senantiasa menghimbau kepada seluruh imam masjid, berhati-hati dalam 

membawakan ceramah atau khotbah juma‟t.
244

 Dan sebagai organisasi yang 

menghargai kemajemukan, Alkhairaat menghimbau dalam setiap kegiatan 

seperti itu, tidak  mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti pemeluk 

agama lain. Dan sedapat mungkin dalam setiap kegiatan tersebut, 

mengarahkan pendengar untuk mendukung setiap program P. B. Alkhairaat 

sehubungan dengan menjaga kemajemukan yang ada.
245

 

2. Peran secara Eksternal 

Selain peran internal, Alkhairaat  juga melakukan peran yang 

sifatnya eksternal. Di bawah ini beberapa peran eksternal Alkhairaat dalam 

menjaga kemajemukan agama di Palu. 

1) Bersikap Terbuka.
246

  

Terbuka merupakan sikap mendasar Alkhairaat dalam merespon 

kemajemukan di Kota Palu.
247

 Sejak awal, Alkhairaat memahami konteks 

masyarakat Kota Palu yang majemuk, baik suku, budaya, ras, golongan, 

bahkan agama. Berawal dari sikap terbuka ini, Alkhairaat menerima bahkan 

memberi penghargaan tinggi terhadap realitas kemajemukan masyarakat di 

Palu.  

Dari segi jumlah, Alkhairaat menjadi organisasi agama terbesar di 

Palu, jika dibandingkan dengan organisasi agama yang lain. Keberadaan 
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yang mayoritas tersebut, bukan merupakan sebuah penghalang bagi 

Alkhairaat dalam menjalin hubungan dengan umat agama lain.
248

 Prinsip 

Alkhairaat dalam sikap keterbukaan itu ialah melihat sisi kemanusiaan tanpa 

membedakan latar belakang agama.
249

 Keyakinan marupakan urusan pribadi 

setiap pemeluk agama. Dan hal itu tidak menjadi penghalang dalam 

menjalin hubungan persahabatan dengan sesama secara khusus yang 

berbeda keyakinan.
250

 Pada dasarnya semua agama adalah sama, yakni 

menyembah Tuhan Yang Maha Esa, yang berbeda ialah sistem atau cara 

dalam menyembah Tuhan Yang Maha Esa tersebut.
251

 

Melalui sikap terbuka Alkhairaat menanamkan semangat toleransi, 

yakni menerima, menghargai, menghormati, dan berperan aktif dalam 

menjaga kemajemukan masyarakat Palu.
252

 Dan karena sikap seperti ini, 

keberadaan Alkhairaat di terima di manapun, termasuk di wilayah yang 

mayoritas Kristen.
253

 Untuk konteks kemajemukan agama masyarakat Palu, 

sikap keterbukaan Alkhairaat menjadi suatu hal penting dalam menjaga 

keharmonisan masyarakat Kota Palu yang majemuk.
254

 Dan karena hal 
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tersebut, keberadaan organisasi Islam Alkhairaat di Kota Palu, Sulawesi 

Tengah, merupakan suatu hal yang patut di syukuri.
255

  

Beberapa peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa 

daerah di Indonesia, secara khusus peristiwa kerusuhan Poso di Sulawesi 

Tengah, tidak berdampak sampai ke Palu. Hal ini dikarenakan Alkhairaat 

dapat membendung setiap isu bahkan penyebaran persistiwa kerusuhan 

tersebut.
256

 Sikap keterbukaan Alkhairaat secara langsung telah melindungi 

realitas kemajemukan agama di Palu.
257

 Jika Alkhairaat adalah sebuah 

organisasi yang bersifat eksklusive, maka di pastikan kemajemukan agama 

di Palu akan mengalami hambatan yang dapat berujung pada kehancuran di 

Palu.
258

 

Dampak sikap keterbukaan Alkhairaat juga penulis alami selama 

proses penelitian. Sejak pertama kali melakukan penelitian, penulis 

merasakan respon yang sangat baik dari pihak Alkhairaat. Meskipun penulis 

adalah seorang Kristen dan berprofesi sebagai Pendeta, hal itu tidak 

membuat pihak Alkhairaat bersikap tertutup. Rekomendasi penelitian 

direspon dengan memberikan rekomendasi pada tokoh-tokoh Alkhairaat 

yang menjadi informan yang akan penulis wawancarai. Dalam proses 

wawancarapun berjalan dengan penuh semangat keterbukaan. Bahkan 

penulis dianjurkan untuk memberi pertanyaan yang sifatnya tajam. Dapat 
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dikatakan bahwa selama proses penelitian, telah terjalin hubungan 

persahabatan antara penulis dengan semua pegawai di lingkungan Kantor 

Alkhairaat. 

Meskipun di satu sisi Alkhairaat bersikap terbuka dalam menerima 

realitas kemajemukan agama masyarakat Kota Palu, namun di sisi lain 

mereka bersikap eksklusif  dalam hal pemahaman mereka tentang Keesaan 

Tuhan.
259

 Dalam agama Islam di sebut sebagai Ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid 

adalah ilmu tentang Keesaan Tuhan.
260

 Dalam hal ini menyangkut akidah 

prinsipil dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam yang diyakini oleh 

Alkhairaat konsep tentang Tuhan adalah satu tidak lebih dari itu. Dalam hal 

ini Alkhairaat memahami bahwa hakekat Tuhan adalah satu.
261

 Pemahaman 

seperti ini merupakan pemahaman fundamental dari organisasi Islam 

Alkhairaat. Meskipun demikian pemahaman tersebut tidak bisa atau tidak 

dibenarkan  jika dipaksakan pada pemeluk agama lain. Hal ini disebabkan 

oleh karena Alkhairaat memahami bahwa juga memiliki pemahaman 

tersendiri tentang Keesaan Tuhan. Dengan kata lain Alkhairaat 

meniscayakan bahwa dalam setiap agama memiliki konsep atau pemahaman 

tentang Keesaan Tuhan.
262

 Dengan kata lain dalam hal pemahaman teologi 
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Selain itu sisi eksklusif organisasi Islam Alkhairaat juga menyangkut 

praktek-praktek ritual dalam ibadah yang mereka lakukan. Salah satu contoh 

dari praktek ritual tersebut ialah ibadah sholat lima waktu. Ibadah sholat 

lima waktu yang di lakukan oleh Alkhairaat tidak bisa atau tidak dibenarkan 

dicampur baurkan dengan ritual yang terdapat pada agama lain.  Dalam 

posisi seperti ini masing-masing agama harus mengerti sikap eksklusif yang 

terdapat dalam agama lain.
263

 

Meskipun demikian munculnya sikap eksklusif dikalangan abnaul 

Alkhairaat bisa terjadi melalui pengaruh-pengaruh dari berbagai organisasi 

Islam yang cenderung eksklusif. Dalam hal inilah Alkhairaat sangat 

menaruh perhatian bahkan kontrol yang ketat terhadap abnaul Alkhairaat.
264

  

2)  Menjalin kerja sama dengan pemeluk agama lain.
265

 

Dari sikap sikap terbuka tersebut, Alkhairaat menjalin kerja sama 

dengan pemeluk agama lain di Palu. Ada beberapa bentuk kerja sama 

Alkhairaat dengan umat agama lain, seperti, pertama, Alkhairaat bersama 

dengan tokoh-tokoh agama lain, membentuk sebuah badan kerja sama yang 

diberi nama Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (FKUB) Palu.
266

 

Melalui lembaga ini, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan beragama 

di tengah masyarakat Palu dibahas dan di evaluasi. FKUB menjadi sarana 

untuk saling mengingatkan antar sesama tokoh-tokoh agama. Dalam hal ini, 
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jika terjadi kasus yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama di 

Palu, maka wajib untuk saling menginformasikan kepada pengurus agama 

lain. Melalui FKUB setiap tokoh agama bertanggungjawab untuk 

mengingatkan umatnya agar tetap menjaga kerukunan dan tidak mudah 

terprovokasi dengan berbagai macam isu.
267

 Alkhairaat memandang bahwa 

terciptanya kerukunan antar umat beragama di Palu, adalah tanggungjawab 

semua umat beragama yang ada di Palu. Oleh karena itu, kerja sama antar 

umat beragama di Palu adalah hal yang sangat prinsipil untuk di lakukan.
268

 

Kedua, Alkhairaat menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja 

Protestan Indonesia Donggala (GPID) di Palu, sebagai mitra kerja.
269

 Kerja 

sama antar Alkhairaat dan GPID telah berlangsung sejak lama. Sejak GPID 

terbentuk di Palu, telah terjalin hubungan antara Alkhairaat dan GPID, baik 

secara lembaga maupun secara individu dari kedua organisasi agama 

tersebut. Dengan kata lain, GPID telah menjalin hubungan kerja sama 

dengan Alkhairaat, ketika Alkhairaat mulai eksis di Sulawesi Tengah (Palu). 

Dapat dikatakan bahwa Alkhairaat adalah saudara tua dari GPID.
270

 

Beberapa bentuk kerja sama antara kedua organisasi agama ini, yaitu: 1. 

Pernah seorang Pendeta GPID, membantu pembangunan Masjid Alkhairaat 

di Toro, Kulawi, yang  sebelumnya hal ini belum pernah terjadi.
271

 2. 
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Pelatihan Lintas Agama yang diselenggarakan oleh GPID. Pelatihan 

tersebut menghadirkan pembicara dari Alkhairaat, seperti Bapak Dr. 

Mohammad Latiyono (mantan Sekjen Alkhairaat), Bapak Dr. Lukman 

Taher (sedang menjabat sebagai Sekjen Alkhairaat).
272

 3. Dialog ibu-ibu 

lintas agama, baik GPID, Alkhairaat, NU, dan Muhammadiyah. 4. GPID 

beserta tamu dari EMS Jerman, mengadakan kunjungan ke Kantor Pengurus 

Besar Alkhairaat. Saat itu, Sekretaris Jenderal EMS Jerman,  berjumpa dan 

berdialog dengan bapak Alm. Muhammad Aljufri. 5. GPID membawa tim 

visit dari berbagai negara untuk berdialog dengan Bapak Dr. Lukamn Taher 

(Sekretaris Jenderal Alkhairaat). 6. Ketika GPID menjadi tuan rumah sidang 

AM GPI, pengurus sinode GPID, meminta kesediaan pihak Alkhairaat, 

untuk membawakan materi. Pada kesempatan tersebut, Bapak Dr. Lukman 

Taher (Sekretaris Jenderal Alkhairaat), merespon permintaan tersebut dan 

berkenan membawakan materi pada sidang AM GPI. 7. Alkhairaat dan 

GPID sering melakukan dialogi interaktif tentang kerukunan melalui radio 

Nebula Top FM. Adapun kegiatan ini, di prakarsai oleh Alkhairaat.
273

  

3) Dialog Antarumat beragama.
274

  

Alkhairaat menilai bahwa dialog antarumat beragama merupakan 

sesuatu yang penting untuk dilakukan. Karena hal itu dapat menjadi jalan 
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untuk mencapai sebuah titik temu.
275

 Titik temu yang dimaksud ialah 

kesamaan ajaran agama dalam menanggapi berbagai persoalan sosial yang 

terjadi ditengah masyarakat. Persoalan sosial tersebut antara lain masalah 

kemiskinan, masalah ketidakadilan, kasus KKN, masalah yang dapat 

merusak kedamaian dan kerukunan, intinya semua masalah yang 

berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat umum.
276

  

Namun, dalam proses dialog tersebut, Alkhairaat sangat menekankan 

sikap terbuka yang didasari niat baik, ketulusan, dan kejujuran.
277

 Dengan 

kata lain, dalam dialog antarumat beragama tersebut dilaksanakan dalam 

rangka untuk saling melengkapi dan bukan ajang perdebatan tentang 

kebenaran masing-masing agama.
278

 Hal ini dimaksudkan agar dalam 

kegiatan dialog, tidak ada peserta dialog yang berusaha memojokkan, 

melecehkan bahkan memandang salah ajaran agama lain. Bagi Alkhairaat,  

jika sebuah dialog antar agama di laksanakan tidak atas dasar niat yang 

tulus, maka hal itu sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan keretakan dalam 

kerukunan.
279

  

4) Studi agama-agama.
280
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Alkhairaat menilai bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya 

berbagai tindakan intoleransi antaragama ialah kurangnya pemahaman akan 

agama lain.
281

 Studi agama-agama merupakan sesuatu yang penting dalam 

rangka untuk mecari kesamaan ciri dari nilai-nilai agama. 
282

 Hal ini 

didasari pemahaman Alkhairaat bahwa terdapat kesamaan nilai-nilai yang 

terdapat dalam setiap agama.
283

 

Sebagai sebuah organisasi Islam, Alkharaat telah beberapa kali 

menjadi tuan rumah studi agama-agama. Hal itu terbukti beberapa 

Mahasiswa yang berasal dari dalam Negeri dan ada beberapa mahsiswa 

Universitas luar Negeri, mengadakan studi melalui penelitian di Alkhairaat. 

Pihak Alkhairaat merespon bahkan membantu para Mahasiswa tersebut 

dalam kegiatan penelitiannya.
284

 Hal tersebut juga penulis alami dalam 

proses penelitian di Alkhairaat, dimana pihak Alkhairaat menerima bahkan 

turut mensukseskan proses penelitian yang penulis lakukan. 

Dalam konteks Kota Palu, Alkhairaat dan GPID aktif melakukan 

kerja sama. Beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan antara GPID dan 

Alkhairaat secara tidak langsung merupakan  atau termasuk dalam kategori 

                                                        
281

 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Alkhairat, (20 Agustus 2016) 

282
 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 

Alkhairat, (20 Agustus 2016) 
283

 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Alkhairat, 

(20 Agustus 2016) 
284

 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Alkhairat, (20 Agustus 2016) 



 136 

studi agama-agama.
285

 Dan tujuannya ialah mencari titik temu sekaligus 

saling melengkapi.
286

  

5) Menjalin Silaturahmi.  

Alkhairaat berpandangan bahwah, Silaturhami antarumat beragama 

dalam konteks Palu, merupakan sesuatu yang penting dan harus di 

laksanakan.
287

 Bagi Alkhairaat, silaturahmi tidak hanya sekedar kegiatan 

untuk saling mengunjungi, tapi lebih dari itu, silaturahmi adalah salah satu 

jalan memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama di Palu.
288

 Karena 

itu, Alkhairaat menghimbau kepada seluruh tokoh-tokoh Agama di Palu, 

agar giat melakukan silaturahmi, tidak hanya pada saat hari raya agama.
289

 

Sebagai sebuah organisasi Islam yang menghargai kemajemukan, 

Alkharaat tidak melarang umatnya untuk mengucapkan salam, berjabat 

tangan bahkan bertamu, ketika umat beragama lain merayakan hari rayanya. 

Bahkan jika di undang untuk menghadiri perayaan agama lain,  Alkhairaat 

merespon dengan menghadiri undangan tersebut dan hadir diluar jam 

ibadah.
290

 Menurut Alkhairaat, hal seperti itu adalah sesuatu yang baik dan 

tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh umat beragama Kristen, Sekretaris Jenderal, sering 
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masuk Gereja untuk menghadiri kegiatan yang di laksanakan oleh umat 

Kristiani.
291

 Bahkan secara pribadi, banyak dari pengurus Alkhairaat yang 

menjalin hubungan persahabatan dengan tokoh-tokoh agama lain di Kota 

Palu.
292

 

a. Teologi transformatif 

Uraian tentang teologi transformatif pada bab II, pada dasarnya 

menekankan tentang peran penting agama Islam untuk melakukan perubahan 

(transformasi) di tengah masyarakat Muslim. Tujuan dari perubahan tersebut 

ialah agar masyarakat Muslin yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, 

ketidakadilan, dan penindasan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih 

baik. Jika uraian tersebut diperhadapkan dengan tentang arti penting 

keberadaan organisasi Islam Alkhairaat di Kota Palu, maka pada dasarnya 

Alkhairaat dapat dikategorikan menganut teologi transformatif. Sejak berdiri 

hingga saat ini, Alkhiaraat telah melakukan transformasi besar di tengah 

masyarakat Kota Palu.  
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