
HASIL WAWANCARA 

1. Bagaimana cara  pendidikan Islam dalam pembinaan kerukunan umat 

beragama di Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah  Kabupaten Muna 

Barat? 

a. Sukirno, Tokoh Agama Islam 

Dalam belajar agama diajari nilai untuk tidak saling membenci dan 

mengkucilkan antar umat beragama, namun bagaimana bisa tetap hidup 

berdampingan. Karena Indonesia merupakan negara yang plural dan 

majemuk. Di sini, seorang anak muslim diajarkan corak Islam yang 

moderat, damai dan sesuai dengan alam demokrasi dan alam Indonesia 

yang sejak dahulu yang menjunjung tinggi toleransi. 

b. Samudin, Tokoh Agama Islam 

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki peraturan dan norma. Dalam 

kaitannya dengan norma, oleh penganutnya dianggap Islam merupakan 

agama yang paling lengkap dan sempurna. Islam merupakan agama yang 

lengkap dikarenakan dua alasan, yaitu dapat ditinjau dari sudut pandang 

agama dan dilihat dari sudut pandang aturan atau biasa disebut syariah. 

Penggabungan antara syariah dengan Islam memberikan arti bahwa 

norma-norma agama Islam tersebut diatas harus benar-benar sesuai 

dengan  ajaran Islam  yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Kerukunan antar umat beragama dalam pandangan Islam (seharusnya) 

merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam masyarakat. 

 



c. Landuri, Tokoh Agama Islam 

Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh 

syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah. 

Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak 

boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat 

bersatu dalam kerja sama yang baik. Kerja sama antar umat bergama 

merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang 

dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama dalam bidang-bidang 

ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan 

sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan. 

2. Bagaimana peranan  tokoh Agama dalam pembinaan kerukunan umat 

beragama di Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah  Kabupaten Muna 

Barat? 

a. Wachid, Tokoh Agama Islam 

Tokoh Agama adalah panutan, karena itu dalam berbicara, berpakaian, dan 

bertingkah laku harus senantiasa menempakan dirinya dalam posisi 

sebagai panutan, sebab segala hal yang ia lakukan akan menjadi contoh 

bagi masyarakat yang melihatnya. 

b. Ketut Nganteg, Ketua Majelis Budha 

Seperti telah diketahui, bahwa dalam rangka membina dan memelihara 

kerukunan antar umat beragama di Indonesia, pemerintah telah 

mencarikan jalan keluar melalui pelbagai cara dan upaya, antara lain 

dengan menyelenggarakan dialog antar tokoh agama; memfungsikan 



pranata-pranata agama sebagai media penyalur gagasan dan ide. Salah satu 

pranata agama yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program 

pemerintah tersebut adalah tokoh-tokoh agama. 

c. Pulus Heru Prasetyo, Tokoh Agama Kristen 

Tokoh agama mempunyai peran yang sangat besar untuk menyebarkan 

ajaran agama yang sebenar-benarnya, sehingga seorang individu pemeluk 

agama dapat lebih mendalami ajaran agama yang dianutnya, dan akhirnya 

mampu menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala 

larangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. 

3. Apa  faktor yang mempengaruhi pembinaan kerukunan umat beragama di 

Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah  Kabupaten Muna Barat? 

a. Sukirno, Tokoh Agama Islam 

Kemampuan mengkaitkan secara positif realitas teologis dengan realitas 

sosial dalam bingkai pluralitas agama menjadi sangat penting (urgent), 

sebab hubungan manusiawi biasanya sulit dilakukan antar individu-

individu yang berlainan keyakinan vertikalnya. Keberadaan agama 

biasanya merupakan variabel penyebab munculnya beragam rintangan 

komunikasi antar sesama umat manusia dalam melakukan interaksi sosial. 

b. Gd. Deresta, Rohaniawan Hindu 

Peran positif media massa berupa  kontribusi dalam menyebarluaskan dan 

memperkuat kesepahaman antarwarga, pemahaman terhadap adanya 

kemajemukan sehingga melahirkan penghargaan terhadap budaya lain, 

sebagai ajang publik dalam mengaktualisasikan aspirasi yang beragam, 



sebagai alat kontrol publik masyarakat dalam mengendalikan seseorang, 

kelompok, golongan, atau lembaga dari perbutan sewenang-wenang dan 

meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sosial, politik, dan lain-lain di 

lingkungannya. Peran negatif media massa dapat berwujud sebagai berikut 

media memiliki dan kekuatan penghakiman sehingga penyampaian yang 

stereotype, bias, dan cenderung imaging yang tidak sepenuhnya 

menggambarkan realitas bisa nampak seperti kebenaran yang 

terbantahkan, media memiliki kekuatan untuk menganggap biasa suatu 

tindakan kekerasan. 

c. I Ketut Putra Yasa, Kepala Desa Suka Damai 

Anggota FKUB dituntut secara proaktif mendengar keluhan dan 

permasalahan masyarakat melalui dialog-dialog formal maupun informal, 

menampung aspirasi masyarakat dari berbagai dialog itu, dan menyusun 

suatu rekomendasi untuk pemerintah daerah agar dapat mengambil 

kebijakan yang terbaik. Meskipun demikian masalah anggaran merupakan 

masalah kompleks dalam rangka menciptakan suasana kerukunan di Desa 

Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah. 
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Barat? 
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