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BAB IV 

ALKHAIRAAT 

DALAM KEMAJEMUKAN AGAMA DI KOTA PALU 

 

Bagian ini berisi uraian analisis hasil penelitian tentang organisasi Islam 

Alkhairaat dalam kemajemukan agama masyakarakat Kota Palu. Analisis tersebut 

didasarkan pada landasan teoritis yang telah diuraikan pada bab II yang sekaligus 

sebagai prime (bingkai) dalam menganalisis hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada bab III. Bagian ini terdiri atas tiga aitem, yaitu: hakikat organisasi Islam 

Alkhairaat, Konsep Kemajemukan Organisasi Islam Alkhairaat, dan Peran 

Organisasi Islam Alkhairaat Dalam Kemajemukan Agama di Kota Palu.  

 

1. Hakikat Organisasi Islam Alkhairaat 

Memahami secara mendalam hakekat organisasi Islam Alkhairaat, 

merupakan suatu hal penting sebagai jalan untuk memahami konsep dan peran 

Alkhaaraat dalam kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. Hakikat 

(kenyataan yang sebenarnya) dari Alkhairaat yang didirikan oleh Sayyid Idrus bin 

Salim Aljufri adalah merupakan sebuah organisasi masyarakat Islam yang 

bergerak di bidang dakwah Islam dan pendidikan.  

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, Alkhairaat memiliki kantor 

pengurus besar yang terletak di Kota Palu, tepatnya di Kecamatan Palu Barat. 

Keberadaan Alkhairaat ditengah masyarakat Kota Palu secara langsung telah turut 

memberi sumbangsi besar terhadap kemajuan masyarakat Kota Palu. Sumbangsih 

tersebut secara khusus terletak pada bidang pergerakan Alkhairaat, yakni bidang 
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dakwah dan bidang pendidikan. Melalui kedua bidang pergerakan tersebut, 

organisasi Islam Alkhairaat telah melakukan sebuah transformasi (perubahan) di 

tengah masyarakat Kota Palu. Transformasi yang telah diwujudkan oleh 

Alkhairaat pada dasarnya sama seperti model transformasi yang diperkenalkan 

oleh Moeslim Abdurrahman. Dimana Moeslim Abdurrahman berpandangan 

bahwa agama Islam memiliki peran penting dalam melakukan perubahan di 

tengah masyarakat. Melalui perubahan tersebut, masyarakat dapat terbebas dari 

belenggu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan penindasan. Dengan 

demikian transformasi yang telah diwujudkan oleh Alkhairaat dalam masyarakat 

Kota Palu, merupakan wujud dari pemahaman mereka tentang makna kehadiran 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (merupakan agama yang membawa 

rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, 

tumbuhan dan jin, terlebih sesama manusia).  

Organisasi Islam Alkhairaat dapat digolongkan penganut teologi 

sunnisme. Sebagai sebuah organisasi masyarakat Islam yang menganut teologi 

Sunnisme, Alkhairaat berideologi Ahli al Sunnah Wal Jamaah. Secara etimologis, 

ada tiga kata untuk mengetahui definisi ahl al-sunnah wa al-jama’ah, kata Ahl, 

dapat diartikan pemeluk aliran atau pengikut madzhab. Untuk arti tersebut, kata 

Ahl berfungsi sebagai Badal Nisbat, karena dikaitkan dengan kata al-sunnah 

sehingga bermakna orang-orang yang berfaham Sunni (Al-Sunniyyun). Kedua, 

kata Al-Sunnah di samping memiliki arti al-Hadits (ucapan, cerita), ia juga 

bersinonim dengan kata al-sirah (sejarah) dan al-thariqah (jalan, cara, metode), 

al-thabi’ah (kebiasaan), dan al-syari’ah (syariat). Dari paparan di atas maka al-

sunnah kemudian bisa diartikan sebagai jalan nabi dan para sahabat (generasi 
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salaf al-shalih). Ketiga, kata al-jama’ah berarti sekumpulan orang yang memiliki 

tujuan. Kata ini biasanya diidentikkan dengan penerimaan terhadap ijma’ sahabah 

(konsensus sahabat nabi) yang diakui sebagai salah satu sumber hukum, sehingga 

bila kata ini dikaitkan dengan madzhab dalam Islam, maka mengacu pada arti 

kelompok Sunni. Hal itu karena penggunaan kata al-jama’ah belum dikenal di 

kalangan orang khawarij ataupun rafidhah (syiah). Begitu juga halnya dengan 

mu’tazilah, karena mereka tidak menerima ijma’ sebagai suatu sumber 

hukum.
1
 Selain itu Alkhairaat menganut faham al-Asy’ariyah serta bermadzhab 

Shafi’i. Untuk menjaga agar ideologi Ahli al Sunnah wa al-Jama’ah tetap berjalan 

sesuai ketentuan yang sebenarnya, maka Alkhairat menggunakan Manhaj 

Wasatiyyah. Manhaj (jalan yang jelas, terang, atau dapat diartikan sebagai sebuah 

metode) Wasatiyyah (moderat). Manhaj wasatiyyah merupakan sebuah metode 

yang digunakan oleh Alkhairaat dalam merespon setiap masalah sosial. Dalam hal 

ini metode yang dimaksud ialah moderasi.  

Sebagai sebuah organisasi Islam yang menganut ideologi Ahli al Sunnah 

wal-Jama’ah Alkhairaat memiliki sumber akhida yaitu Al-Quran dan Sunnah 

Nabi. Mereka juga menggunakan Itjihad (akal) atau kesepakatan pendapat para 

ulama sebelumnya sebagai sumber hukum dalam Islam. Selain itu mereka  tetap 

berpedoman pada nilai-nilai kebenaran yang telah digariskan oleh pendiri 

Alkhairaat yakni Sayyid Idrus bin Salim Aljufri. Alkhairaat  sangat memegang 

teguh kemurnian ajaran agama yang mereka yakini. Meskipun demikian mereka 

tidak memahami secara literal-tekstualis ajaran agama yang mereka yakini. 

                                                        
1 Penelusuran Historis Seputar Perkembangan Sunnisme Era Awal: dikutip dari: 

http://cakarsukses.blogspot.co.id/2014/06/penelusuran-historis-seputar.html, akses 12 Pebruari 2017. 

http://cakarsukses.blogspot.co.id/2014/06/penelusuran-historis-seputar.html
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Namun sebaliknya dengan menggunakan ilmu tafsir, mereka berusaha untuk 

memahami ajaran agama Islam yang mereka yakini. 

  Sistem kerja organisasi Islam Alkhairaat ialah sistem garis lurus atau 

garis komando. Melalui sistem kerja seperti ini, Alkhairaat merealisasikan 

program kerja mereka. Dalam sistem kerja seperti ini, apa yang menjadi kebijakan 

Pengurus Pusat, itu yang dijabarkan keseluruh Abnaul Alkhairaat, dimana pun 

mereka berada. Tujuan dari penerapan sistem kerja ini ialah untuk mewujudkan 

keseragaman ajaran ajaran terhadap seluruh Abnal Alkhairaat. Dalam sistem kerja 

seperti ini, kecil kemungkinan terjadi penyelewengan terhadap ajaran yang 

diyakini oleh Alkhairaat. Selain itu sistem kerja seperti ini dapat menjadi salah 

satu  kekuatan dalam menghadapi pengaruh ajaran gerakan radikalisme agama. 

Alkhairaat menganut konsep nasionalis, religious dan progresif. Sekalipun 

mereka menganut teologi sunniisme, namun mereka tidak fanatik dalam 

bemadzhab. Justru sebaliknya mereka lebih moderat dan toleran ketika 

bersentuhan dengan penganut madzhab bahkan agama lain. Dengan berada 

diantara garis kecenderungan tradisionalis dan kecenderungan modernis atau 

antara Islam tradisionalis dan Islam modernis, Alkhairaat progresif dalam 

merespon isu-isu sosial termasuk isu kemajemukan agama di Kota Palu dan tetap 

memegang teguh akhida ajaran Islam yang mereka yakini. 

2. Konsep Kemajemukan Organisasi Islam Alkhairaat  

Pada bab II telah diuraikan landasan teoritis tentang model teologi 

menurut Paul F. Knitter dan Azyumardi Azra. Paul F. Knitter membagai empat 

model teologi Kristen dalam memahami agama lain. Dari keempat model tersebut, 

dua diantaranya, yakni: Pertama, The Fulfillment model (model Pemenuhan). 
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Pada dasarnya pada model teologi ini sudah mulai ada keterbukaan terhadap 

agama lain. Agama lain di lihat bukan sebagai ancaman melainkan sebagai mitra 

dan relasi sosial. Meskipun demikian pandangan tentang kebenaran dalam agama 

sendiri, tetap merupakan suatu komitment yang dipegang teguh. Kedua, The 

Mutuality Model (model Kebersamaan). Model teologi ini berpandangan bahwa 

tidak ada agama yang superior, semua agama terpanggil untuk belajar satu dengan 

yang lainnya. Atau dengan kata lain bahwa  semua agama memiliki keselamatan 

dan kebenaran, hanya pemahaman mereka sajalah yang berbeda karena budaya 

mereka. Dengan demikian model ini dapat juga disebut sebagai tipologi sikap 

beragama pluralis. Sedangkan Asyumardi Azra membagi tipologi pandangan 

teologi Islam kedalam lima model teologi. Dari kelima model teologi tersebut, 

terdapat satu model, yakni teologi inklusivisme. Pada dasarnya teologi 

inklusivisme dapat juga disebut sebagai teologi kerukunan. Tema utama dari 

teologi inklusivisme adalah pengembangan paham dan kehidupan keagamaan 

yang inklusif, toleran dan respek terhadap pluralisme keagamaan. 

Pada bab III telah diuraikan hasil penelitian tentang konsep dan peran 

organisasi Islam Alkhairaat dalam kemajemukan agama di Kota Palu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep kemajemukan 

Alkhairaat pertama-tama didasari atas pemahaman mereka tentang Al-Quran. 

Dalam pemahaman Alkhairaat Al-Quran berisi ajaran tentang kemajemukan. 

Adapun bagian Al-Quran yang menurut Alkhairaat dapat dijadikan landasan 

ajaran tentang kemajemukan ialah Pertama, “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 
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Azam, tidak perbedaan antara umat Nasrani dengan umat Muslim, kecuali kita itu 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.” (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13).
2
 Pada 

dasarnya ayat ini merupakan perintah kepada seluruh umat Islam untuk saling 

mengenal, antara satu golongan dengan golongan lain, antara suku dengan suku 

yang lain yang ada di bumi. Ayat ini dengan jelas menganjurkan suatu interaksi 

ko-eksistensi yang konstrukstif dan penuh kedamaian, atau bahkan mendesak 

untuk atau segera menciptakan suatu masyarakat yang ter-integrasi. 
3
 Dari ayat 

ini, Alkhairaat memahami bahwa orang tua, nenek moyang dari seluruh umat 

manusia adalah Adam dan Hawa. Selain itu, melalui ayat ini mereka memahami 

bahwa tujuan manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar saling mengenal melalui interaksi dalam kehidupan sosial. 

Selanjutnya pemahaman Alkhairaat tentang kemajemukan juga merujuk 

pada bagian Al-Quran yang menyatakan…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).
4
 

Interpretasi firman di atas memberikan gambaran kepada manusia bahwa 

keanekaragaman itu satu dengan yang lainnya dapat dikembangkan, bukan 

                                                        
2 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 

Alkhairat, (20 Agustus 2016). 
3 Alwi Shihab, Membedah Islam Di Barat: Menepis Tudingan Meluruskan 

Kesalapahaman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Cet. III, 16 
4 Wawancara dengan Bapak Lukman Taher, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 

Alkhairat, (20 Agustus 2016). 
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menjadikannya suatu perbedaan yang harus diperlebar diantara sesama manusia.
5
 

Pemahaman akan Al-Quran yang berisi ajaran tentang kemajemukan tersebut, 

membawa Alkhairaat dalam pemahaman bahwa kemajemukan agama dalam 

masyarakat Kota Palu merupakan sunnah tullah. Atau dengan kata lain 

kemajemukan tersebut merupakan kehendak Allah. Kemajemukan agama dalam 

masyarakat Kota Palu merupakan hukum alam yang terjadi karena masyarakat 

hidup dalam konteks yang berbeda-beda. Dan konteks yang berbeda-beda tersebut 

mempengaruhi cara keber-agamaan masyarakat Kota Palu. Dari ayat tersebut dia 

memahami bahwa beda pendapat merupakan ketentuan alami atau dalam bahasa 

Al Quran, sunna tullah.  

Pemahaman Alkhairaat tentang kemajemukan sebagai sunnah tullah pada 

dasarnya ingin menyatakan bahwa perbedaan pandangan, keyakinan, dan agama, 

merupakan fenomena alami. Atau dapat dikatakan bahwa keragaman, khususnya 

agama adalah kehidupan manusia yang wajar sebagai konsekwensi dari 

keragaman budaya, bahasa, dan ras manusia, dan juga lingkungan yang berbeda-

beda.
6
 Berdasarkan hal inilah Alkhairaat memahami bahwa kemajemukan agama 

masyarakat Kota Palu merupakan sebuah keniscayaan.  

 Kedua, konsep tentang kemajemukan Alkhairaat, juga didasarkan pada 

ajaran sekaligus pola hidup Nabi Muhammad Saw. Muhammad adalah Nabi besar 

umat Islam. Alkhairaat memahami bahwa dalam sepanjang sejarah kehidupan 

Nabi Muhammad Saw telah memperlihatkan pola hidup yang mengakui, 

                                                        
5
 Said Aqil Husain Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur-an Dalam Sistem Pendidikan 

Islam, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 121.  
6 Mahmoud Mustafa Ayoub Dalam Islam Dan Pluralisme Agama, ed. Djohan Effendi, 

(Yogyakarta: Institut DIAN, 2009), 4.  
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meneriman, dan menghargai realitas kemajemukan agama di konteks zaman itu. 

Bukti konkrit akan hal tersebut ialah merujuk pada Piagam Madinah yang 

dicetuskan oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun isi Piagam Madinah tersebut 

adalah: 1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi 

merupakan satu komunitas. 2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam 

dan antara anggota komunitas Islam dengan anggoa 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. Melalui Piagam Madinah tersebut, Alkhairaat 

memahami bahwa Nabi Muhammad memahami konteks kemajemukan agama di 

Madinah. Tidak sekedar memahami, tetapi juga menerima realitas kemajemukan 

agama di Madinah. Oleh karena itu, beberapa butir dari Piagam Madinah tersebut 

mengatur hubungan umat Islam dengan penganut agama lain. Pada dasarnya 

Alkharaat memahami bahwa butir-butir aturan tesebut mengandung nilai-nilai 

toleransi antarumat beragama dalam konteks masyarakat di Madinah. Kenyataan 

ini memperkuat pemahaman Alkhairaat bahwa kemajemukan agama adalah 

sesuatu yang diniscayakan oleh Nabi Muhammad. 

 Berdasarkan uraian konsep kemajemukan seperti tersebut di atas, maka 

Alkhairaat menerima dan mengakui realitas kemajemukan agama di Kota Palu 

sebagai sebuah keniscayaan. Pemahaman kemajemukan agama seperti ini 

membawa organisasi Islam Alkhairaat pada sikap beragama yang inklusif. 

Alkhairaat memahami bahwa Islam adalah agama yang berwatakkan keterbukaan. 

Alkhairaat meyakini bahwa Al Quran dan Al Sunnah mengandung nilai-nilai 
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inklusifisme. Dimana nilai-nilai tersebut mengarahkan umat Islam untuk 

senantiasa terbuka terhadap perbedaan agama.  

Sikap beragama inklusif Alkhairaat juga didasarkan atas pemahaman 

mereka bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, berarti agama pembawa 

kesejahteraan secara universal. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa tujuan 

agama Islam adalah untuk kemaslahatan manusia secara universal. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut, maka syarat utama Islam harus menjadi agama yang 

terbuka dan menerima realitas kemajemukan agama yang ada.  Selain itu, 

pemahaman tentang rahmat dan kemurahan Tuhan, turut membangun sikap 

beragama inklusf Alkhairaat. Menurut Alkhairaat, Tuhan adalah gudang atau 

sumber kasih dan rahmat. Sifat kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan adalah luas, 

lebar, dan dalam serta mencakup semua manusia, tanpa membeda-bedakan latar 

belakang suku, budaya, golongan, dan agama bahkan yang berdosa sekalipun, 

layak menerima kemurahan-Nya. Berdasarkan pemahaman seperti ini, Alkhairaat 

menolak adanya sikap yang mencoba mereduksi kasih dan rahmat Tuhan tersebut 

hanya untuk individu, golongan atau agama tertentu. 

Berdasarkan konsep kemajemukan seperti di atas, Alkhairaat menolak 

sikap beragama yang eksklusif. Penolakan tersebut didasari oleh beberapa alasan 

antara lain: Pertama, sikap eksklusif di tengah kemajemukan agama di Kota Palu 

merupakan sebuah permasalahan besar, karena dianggap sebagai ancaman bagi 

kerukunan di tengah kemajemukan agama. Dalam masyarakat majemuk yang 

menghimpun penganut beberapa agama, seperti halnya Indonesia, teologi 

esklusivis tidak dapat dijadikan landasan untuk hidup berdampingan secara damai 

dan rukun. Teologi eksklusif  bagaikan tanaman asing yang tidak senyawa dengan 
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bumi Indonesia. Demikian halnya di tengah realitas kemajemukan agama 

masyarakat Kota Palu, sikap beragama ekslusif  tidaklah cocok. Kedua, sikap 

eksklusif dalam beragama tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan Islam, yaitu Al 

Quran dan Al Sunnah. Al Quran mengandung nilai-nilai yang meniscayakan dan 

juga menghargai kemajemukan agama. Pemahaman akan pola hidup Nabi 

Muhammad yang senantiasa memperlihatkan sikap terbuka, menghormati, 

menghargai, bahkan memerintahkan untuk bersikap toleran terhadap segala 

perbedaan, termasuk agama. Al Quran dan teladan Nabi Muhammad Saw, 

memberi pemahaman mendasar bahwa kemajemukan adalah “sunnah tullah”. 

Dengan demikian sikap eksklusif dalam beragama sama halnya tidak menghargai 

kehendak Tuhan yang Alkhairaat yakini sebagai pencipta keberagaman. Ketiga, 

sikap beragama yang eksklusif senantiasa menonjolkan absolutisme dan klaim 

kebenaran, yaitu merasa bahwa hanya ajaran agama Islam yang paling benar dan 

menilai agama lain di luar Islam tidak benar bahkan tidak layak untuk di 

selamatkan.  

Memperhatikan uraian tentang konsep kemajemukan organisasi Islam 

Alkhairaat pada bab III, maka pada dasarnya konsep kemajemukan organisasi 

Islam Alkhairaat, juga dapat dimasukan dalam tipologi sikap beragama yang 

pluralis. Beberapa alasan mendasar yang mendukung hal tersebut, antara lain, 

pertama, dalam pemahaman kemajemukan yang diyakini oleh Alkhairaat 

menyatakan bahwa ada banyak jalan menuju kebenaran dan tidak melihat bahwa 

satu-satunya jalan kebenaran tersebut adalah lewat pemahaman atau ajaran agama 

Islam yang diyakini oleh Alkhairaat. Melalui pemahaman seperti ini, umat Islam 

bahkan semua agama dapat terbuka untuk belajar tentang kebenaran pada agama 
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lain sehingga di dalamnya agama-agama dapat saling melengkapi satu dengan 

yang lainnya.  

Kedua, Alkhairaat memahami bahwa pada dasarnya ajaran agama Islam 

yang mereka yakini memiliki kemiripan dengan ajaran agama lain, secara khusus 

agama Yahudi dan Kristen. Yahudi, Kristen, dan Islam adalah agama-agama 

Abrahamik. Atau dengan kata lain, ketiga agama tersebut merupakan agama 

samawi atau serumpun, berasal dari satu dasar yakni Abraham. Adapun kesamaan 

yang paling hakiki dari ketiga agama tersebut iaah sama-sama percaya dan tunduk 

pada Tuhan Yang Esa. Meskipun agama Islam merupakan agama terakhir dan 

berperan sebagai penyempurna agama sebelumnya, namun hal itu bukan berarti 

agama Islam akan merubah ajaran agama sebelumnya. Apa yang diajarkan oleh 

Musa dan Yesus juga dapat menjadi teladan bagi agama Islam. Dengan kata lain 

bahwa kesamaan ajaran yang dimiliki oleh ketiga agama samawi tersebut, tidak 

hanya terbatas pada Ibrahim, tapi lebih merupakan ekspresi keimanan para nabi 

sebelum dan sesudahnya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 

kemajemukan organisasi Islam Alkhairaat dalam kemajemukan agama 

masyarakat Kota Palu ialah inklusif-Pluralis. 

3. Peran Organisasi Islam Alkhairaat Dalam Kemajemukan Agama Di Kota 

Palu   

Tidak dapat dipungkiri Kota Palu yang didalamnya organisasi Islam 

Alkhairaat berdiri, memiliki masyarakat yang majemuk dalam hal agama. Alkhairaat 

merupakan organisasi Islam yang memiliki jumlah Abnaul terbesar di Kota Palu. 

Sebagai sebuah organisasi masyarakat Islam yang memiliki umat terbesar dan berada 
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ditengah realitas sosial masyarakat Kota Palu, maka dapat dipastikan bahwa Abnaul 

Alkhairaat tidak dapat menghindari proses interaksi dengan pemeluk agama lain. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia, maupun antara orang-orang perorangan dan kelompok manusia.
7
 Interaksi 

sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, 

tak akan mungkin ada kehidupan bersama
8

 dalam sebuah masyarakat. Dalam 

interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-

stimulasi dan respon antara individu dan kelompok. Dengan demikian terjadinya 

interaksi apabila satu individu berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

reaksi dari individu lainnya.  

Tentang proses berlangsungnya interakasi sosial, Kimbal Young  

mengemukakan bahwa, interaksi sosial dapat berlangsung antara: (1) orang perorang 

dengan kelompok atau kelompok dengan orang perorang (there may be to group or 

group to person relation); (2) kelompok dengan kelompok (there is group to group 

interaction); (3) orang perorangan (there is person to person interaction). Dalam 

melakukan interaksi tersebut diharapkan terjadi penyesuaian (adaptasi) dengan 

lingkungannya.
9
  

Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa terjadinya interaksi sosial 

tidak cukup hanya bertemu secara badaniah  atau kontak dengan orang yang berada 

di sekitar kita, tetapi juga harus dibarengi aktivitas komunikasi. Bertemunya orang 
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perorang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam 

suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang 

perorang atau kelompok-kelompok manusia saling bekerjasama, berbicara dan 

seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. 

Tentang terjadinya interaksi sosial antara manusia hal tersebut disebabkan 

karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk 

sosial  dalam kehidupannya pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

mempertahankan hidupnya membutuhkan manusia lain di sekelilingnya. Atau 

dengan kata lain bahwa dalam hidupnya manusia tidak terlepas hubungannya dengan 

manusia lainnya, sehingga hubungan antar manusia tersebut merupakan sebuah 

kebutuhan. Tentang manusia sebagai makhluk sosial, Aristoteles, seorang filsuf 

menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politicoon; man is a sosial 

animal).
10

 Bouman mengemukakan bahwa manusia baru menjadi manusia setelah 

manusia itu hidup dengan manusia lain.
11

 Sedangkan Soekanto menyatakan bahwa di 

dalam diri manusia pada dasarnya telah terdapat keinginan yaitu keinginan untuk 

menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam 

sekitarnya.
12

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia tidak 

dapat menghindari realitas interakasi sosial. Realitas interaksi sosial memberikan 

pemahaman bahwa  manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnnya. 

Manusia yang terlibat dalam interaksi sosial pada dasarnya memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda. Salah satu latar belakang tersebut ialah agama diyakini 
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oleh setiap manusia. Dalam interaksi  sosial berbagai komunitas yang berbeda 

keyakinan tersebut, akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Interaksi sosial yang positif akan timbul manakala pertemuan 

berbagai keyakinan dalam masyarakat majemuk tersebut  mampu menciptakan 

suasana hubungan sosial yang harmonis. Interaksi sosial yang bersifat negatif 

muncul manakala dalam melakukan hubungan sosial yang tidak harmonis karena 

adanya perbedaan sikap dalam kehidupan bersama.  

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat yang 

mendiami wilayah Kota Palu ialah masyarakat yang majemuk dalam hal agama, 

dalam pengertian bahwa masyarakat Kota Palu menganut keyakinan yang berbeda-

beda. Hingga saat ini, ditengah masyarakat Kota Palu terdapat lima agama, yakni 

Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Kemajemukan agama 

masyarakat Kota Palu tersebut disatu sisi merupakan anugerah dan kekayaan yang 

tidak ternilai, hal ini karena keragaman tersebut pada dasarnya merupakan sunnah 

tullah (kehendak Allah). Disisi lain kemajemukan agama  masyarakat Kota Palu juga 

dapat menimbulkan berbagai pertentangan  yang tidak mustahil akan menjurus ke 

arah konflik, karena terjadi miss komunikasi dalam melakukan interaksi sosial. Dan 

hal tersebut telah terbukti dengan terjadinya berbagai tindakan intoleransi (telah 

diuraikan pada bab 1) ditengah kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. 

Untuk menghindari agar peristiwa intoleransi tersebut tidak terulang kembali 

dan dalam rangka mewujudkan kemajemukan agama masyarakat Kota Palu tetap 

dalam situasi yang rukun, damai dan harmonis, maka dibutuhkan peran seluruh 

elemen masyarakat termasuk organisasi agama yang ada di dalam kemajemukan 
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agama masyarakat Kota Palu. Ditengah realitas masyarakat seperti inilah Alkhairaat 

hadir di Kota Palu.  

Seperti telah diuraikan pada bab 1 defenisi peranan adalah sebagai pola 

tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. 

Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif seperti halnya agama, maka peran 

agama berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh organisasi atau 

lembaga agama yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat. Jika hal ini dikaitan 

dengan keberadaan organisasi Islam Alkhairaat, maka peran dalam hal ini menunjuk 

pada peran organisasi Islam Alkhairaat sebagai organisasi yang memiliki kedudukan 

dalam kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. Sedangkan fungsi menunjuk pada 

peran agama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. 

Termasuk persoalan intoleransi. Seperti telah diuraikan pada bab II, manurut 

Elizabeth K. Nottingham  fungsi menunjuk kepada sumbangan yang diberikan 

agama, atau lembaga sosial yang lain, untuk mempertahankan (keutuhan) masyarakat 

sebagai usaha-usaha yang aktif berjalan terus-menerus. Jika dikaitkan dengan 

organisasi Islam Alkhairaat, maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 

sumbangan yang telah diberikan oleh organisasi Islam Alkhairaat dalam 

mepertahankan keutuhan masyarakat Kota Palu yang majemuk.   

Dalam bab II telah diuraikan peran dan fungsi agama di tengah 

kemajemukan. Secara garis besar peran dan fungsi agama dapat dibagi dalam dua 

bagian, yaitu: Pertama, agama dapat berperan atau berfungsi  sebagai kekuatan yang 

mengintregasikan (menyatukan) atau menciptakan kohesi sosial. Pada bagian ini 

agama juga memiliki fungsi, yakni: Kedua, agama dapat berperan atau berfungsi 

sebagai faktor yang mengdisintregasikan masyarakat. Agama dapat menjadi 
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kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah dan bahkan menghancurkan. 

Agama dapat melahirkan konflik sosial bahkan menimbulkan peperangan. 

Jika memperhatikan uraian pada bab III tentang peran Alkhairaat, dimana 

peran tersebut terdiri atas dua bagian besar, yakni internal seperti: 1) Pendidikan 

agama Islam. Peran Alkhairaat dalam hal ini ialah mengajarkan nilai-nilai agama 

Islam secara benar dan mendalam serta menghindari pemahaman ajaran Islam secara 

tekstualis-literal. Dimana hal tersebut dapat membawa dalam pemahaman yang 

dangkal akan ajaran agama. 2) Membentuk integritas Abnaul Alkhairaat.  Tujuan 

dari kegiatan ini ialah membentuk karakter abnaul Alkhairaat yang tidak hanya 

pandai berteori, yakni memahami ajaran Islam secara benar, tetapi juga mampu 

mewujudnyataka ajaran Islam dalam praktek hidup setiap hari. 3) Evaluasi program 

setiap bulan. Salah satu hal utama yang menjadi bahan evaluasi ialah masalah 

kemajemukan agama. Evaluasi setiap bulan dilakukan sebagai respon Alkhairaat 

terhadap dalam menjaga kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. 4) Pemahaman 

tentang nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama kegiatan ini ialah memberi pemahaman 

yang kepada seluruh abnaul bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. 

Nilai-nilai yang terkadung di dalamnya telah mewakili nilai-nilai ang ada pada setiap 

agama di Indonesia. Pancasila adalah sesuatu yang mendukung tumbuh suburnya 

kehidupan keber-agamaan di Indonesia. Dengan kata lain, dalam konteks relasi lintas 

agama, Pancasila menjadi teks suci komunitas beragam iman yang menjadi 

representasi kolektif masyarakat Indonesia, bahkan menjadi totem yang menyatukan 

semua orang Indonesia
13

 yang majemuk. 5) Peran interent lainnya yang sifatnya 
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praktis ialah menghimbau semua Abnaulnya agar tidak mudah terprovokasi oleh 

berbagai isu, secara khusus yang berhubungan dengan kemajemukan agama. Selain 

itu Alkhairaat menekankan peran penting seorang pengajar, pengkhotbah, dan juga 

pemateri yang berasal dari kalangan Alkhairaat, agar dapat memberikan pemahaman 

tentang ajaran agama secara benar dan menyejukkan.  

 Selain peran interent tersebut di atas, Alkhairaat juga melakukan peran secara 

eksterent. Adapun peran eksterent tersebut ialah: 1) Bersikap terbuka. Sikap Inklusif 

Alkhairaat didasari atas pemahaman mereka tentang kemajemukan agama 

masyarakat Kota Palu sebagai sunnah tullah. Terbuka merupakan sikap paling 

mendasar Alkhairaat dalam merespon kemajemukan agama di Kota Palu. Tidak 

hanya sekedar terbuka, Alkhairaat turut serta menjaga dan merawat kemajemukan 

agama masyarakat Kota Palu.  2) Menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain. 

Ada beberapa bentuk kerja sama antara Alkhairaat dengan pemeluk agama lain di 

Kota Palu, yaitu: Pertama, Forum Kerja Sama Antara Umat Beragama (FKUB) Kota 

Palu. Tujuannya adalah sebagai wadah kerukunan antar umat beragama di Kota Palu. 

Melalui FKUB, Alkhairaat bersama dengan tokoh-tokoh agama lain membahas 

bahkan mengevaluasi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kemajemukan 

agama di Kota Palu. Kedua, Alkhairaat juga menjalin kerja sama khusus dengan 

sebuah organisasi agama Kristen, yakni Gereja Protestan Indonesia Donggala 

(GPID). Dalam hal ini antara Alkhairaat dan GPID telah terjalin kerja sama sebagai 

mitra kerja. Jika memperhatikan bentuk-bentuk kerja sama antara Alkhairaat dan 

GPID seperti kegiatan seminar dan pelatihan bersama, pelaksanaan dialog interaktif 
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serta komunikasi yang tetap terjalin antara kedua organisasi agama tersebut, maka 

pada dasarnya kerja sama sebagai mitra kerja antara kedua organisasi agama tersebut 

telah mengarah pada hal-hal yang lebih mendalam, yaitu kerja sama saling 

melengkapi sebagai organisasi agama yang terdapat di Kota Palu. Hal ini lebih 

diperkuat lagi dengan pemahaman bahwa Alkhairaat merupakan saudara tua dari 

GPID yang sejak dahulu telah menjalin komunikasi bahkan kerjasama. 3) Dialog 

antarumat beragama.  Sebagai sebuah organisasi agama Islam yang memiliki konsep 

kemajemukan inklusif dan pluralis, maka Alkhairaat terbuka untuk melaksanakan 

dialog antaragama. Ada tiga macam defenisi dialog. Pertama, dalam tingkat 

manusiawi sehari-hari, sebagai komunikasi timbal balik. Tujuannya komunikasi ini 

dapat berupa sekedar saling tukar informasi, atau untuk meraih kesepakatan, atau 

menjalin persatuan. Kedua, lebih maksudkan dalam kaitannya dengan tugas 

evangelisasi yang harus dijalankan dalam semangat dialogal. Dialog dalam arti ini, 

dipahami sebagai sikap hormat, penuh persahabatan, ramah, terbuka, suka 

mendengarkan orang lain. Ketiga, arti ketiga merupakan arti khusus. Dalam hal ini 

dialog memaksudkan hubungan antarumat beragama yang positif dan konstruktif.
14

  

 Alkhairaat memandang penting untuk melaksanakan dialog antaragama 

sebagai salah satu jalan menuju sebuah kerja sama antaragama. Meskipun demikian 

menurut Alkhairaat, hal penting yang harus diperhatikan sehubungan kegiatan dialog 

antaragama tersebut setiap peserta dialog harus memiliki sikap tulus, jujur, tanpa ada 

maksud atau tujuan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan dialog, tidak 

ada peserta dialog yang berusaha memojokkan, melecehkan bahkan memandang 
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salah ajaran agama lain.  

 Menurut Alwi Shihab beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan dialog antaragama, yaitu: Pertama, setiap peserta dialog harus 

menanggalkan pandangan eksklusivismenya. Sikap ini dilakukan dalam rangkan 

menghormati dan menghargai kayakinan mitra dialog. Hanya melalui sikap 

demikian, dialog antaragama dalam rangka mencari titik temu akan membuahkan 

hasil. Dan diharapkan melalui dialog itu, peserta dapat memperkaya diri dari dokrin 

mitra dialognya untuk memantapkan keyakinannya. Kedua, dialog antaragama 

sangat penting dilakukan secara sehat dengan tidak memaksakan kehendak pada 

pihak lain. Mengemukakan argument-argumen yang baik dan tidak menyinggung 

perasaan pihak lain. Oleh karena itu, dialog antaragama yang hakiki harus berangkat 

dari etos saling menghargai kemanusiaan, persamaan martabat umat manusia, 

menghapus egoisme, kesepahaman untuk menerima kebenaran dari pihak lain tanpa 

tendensi meremehkan atau mendistorsi. Dengan kata lain dialog dilakukan dengan 

semangat saling menghormati bukan saling menaklukan. Praktik saling menuding 

kekurangan dan  menonjolkan superioritas  harus dikubur dalam-dalam. Bila 

semangat apresiatif terhadap mitra dialog dapat disosialisasikan, maka usaha untuk 

memantapkan kerukunan antar umat beragama tidak akan terlalu sulit 

dilaksanakan.
15

 Aktif menjalin silaturahmi. Alkhairaat berpandangan bahwah 

silaturahmi antar umat beragama dalam konteks Kota Palu merupakan suatu hal 

penting yang harus di laksanakan.  Silaturahmi tidak hanya sekedar kegiatan untuk 

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

memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama di Kota Palu. Sebagai sebuah 
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organisasi Islam yang menghargai kemajemukan, Alkharaat terbuka untuk 

mengucapkan salam, berjabatan tangan bahkan berusaha menghadiri setiap undangan 

dari pemeluk agama lain.  

 Berdasarkan keseluruhan uraian tentang peran dan fungsi organisasi Islam 

Alkhairaat tersebut di atas, maka pada dasarnya peran dan fungsi agama yang telah 

dilakukan oleh organisasi Islam Alkhairaat dapat dikategorikan sebagai peran dan 

fungsi yang mengintegrasikan. Dalam hal ini mengintegrasikan masyarakat Kota 

Palu yang memiliki kemajemukan agama. Adapun peran dan fungsi tersebut 

dipahami sebagai wujud dari sikap inklusif yang di dalamnya terdapat sikap toleransi 

dari organisasi Islam Alkhairaat demi kerukunana umat beragama di Kota Palu. 

 Sikap toleransi organisasi Islam Alkhairaat didasari atas pemahaman mereka 

bahwa Al Quran berisi ajaran tentang toleransi antarumat beragama. Dan salah 

satunya ialah Untukmu agamamu, dan untukku agamaku (QS Al-Kafirun 109: 6). 

Ayat ini menekankan bahwa sikap toleransi dalam Islam merupakan keharusan untuk 

dilaksanakan. Selain itu, Nabi Muhammad selama hidupnya, telah memperlihatkan 

sikap toleransi yang dapat mejadi teladan bagi umat muslim. Dengan demikian tidak 

ada alasan bagi umat Islam untuk tidak bersikap toleran terhadap pemeluk agama 

lain.  

 Kata toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang berarti “menanggung 

atau menahan”. Hal itu memberi konotasi  menanggung sesuatu yang berat atau 

suatu beban. Namun menahan atau menanggung bukanlah esensi dari keutamaan 

toleransi. Dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam, toleransi harus 

berdasarkan pada sikap hormat dan sikap hormat ini berakar pada harkat dan 
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martabat seluruh umat manusia yang pada gilirannya merupakan citra Tuhan.
16

 

Dalam pandangan Alkhairaat sikap toleransi merupakan sesuatu yang sangat penting 

dikembangkan di tengah realitas kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. Selain 

karena hal itu, pada dasarnya Alkhairaat memahami bahwa manusia adalah mahkluk 

sosial maka penting untuk bersikap toleransi terhadap sesamanya. 

 Sehubungan dengan sikap toleransi di tengah kemajemukan agama 

masyarakat Kota Palu, Alkhairaat memandang bahwa dalam sikap toleransi tersebut 

setiap pemeluk agama harus mempunyai kemauan tulus untuk mengerti dan 

menghargai kebebasan pemeluk agama lain dalam menjalankan ajaran agamanya. 

Menurut Alkhairaat, nilai tertinggi dari toleransi ialah mau mengerti dan menghargai 

secara tulus. Hal ini didasari pengamatan mareka bahwa banyak pemeluk agama 

yang hanya ingin dimengerti dan dihargai tanpa memiliki kemauan untuk 

mendengarkan apalagi menghargai pemeluk agama lain. Selain itu, dalam 

menerapkan sikap toleransi, Abnaul Alkhairaat tetap memegang teguh ajaran agama 

Islam yang mereka yakini serta menghindari fanatisme buta dan klaim kebenaran 

yang absolut. Sikap seperti ini sesuai dengan jiwa progresif yang Guru Tua dan 

Abnaul Alkhairaat pegang teguh. Dalam jiwa progresif tersebut, mereka tetap teguh 

memegang prinsip-prinsip ideologi yang menjadi dasar organisasi Islam Alkhairaat.  

Alwi Shihab sebagai seorang pemikir Islam inklusif memberikan pandangan tentang 

prinsip dalam bertoleransi antarumat beragama yakni bersikap kritis terhadap diri 

masing-masing. Kristis terhadap diri sendiri bukanlah menganggap ajaran agamanya 

salah, melainkan lebih kepada kesadaran akan tanggungjawab bersama menghadapi 
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radikalisme ekstrim, kezaliman, kemerosotan moral, dan ketidakberimanan, yang 

terjadi di lingkungan sosial masyarakat.
17

  

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulan bahwa peran yang telah 

diwujudkan oleh organisasi Islam Alkhairaat di tengah kemajemukana agama 

masyarakat Kota Palu ialah peran yang mengintegrasikan. Semua bentuk peran 

Alkhairaat, baik secara interent maupun eksternt mengacu pada satu tujuan yakni 

menjaga kemajemukan agama masyarakat Kota Palu. Dalam kohesi sosial (terdiri 

dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk 

tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok 

kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu 

sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejartujuan 

kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif 

sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan 

pemeliharaan), Alkhairaat telah menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat 

Kota Palu yang majemuk dalam hal agama. 

 Meskipun demikan, dibalik sikap beragama yang inklusif-pluralis , organisasi 

Islam Alkhairaat juga memiliki sisi eksklusif. Sisi eksklusif dari organisasi Islam 

Alkhairaat secara khusus terletak pada hal ajaran atau dokma yang mereka yakini. 

Disinilah peran penting sikap toleransi antaragama. Selain itu, persentuhan dengan 

paham Islam radikalisme juga berpotensi mempengaruhi bahkan menimbulkan 

pemikiran eksklusif Abnaul Alkhairaat.  
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