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• Benarkah ada konflik dan perpecahan 

bernuansa agama, budaya dan suku 

terjadi di Indonesia?

• Kerugian dan berbagai akibat negatif yang 

Pengantar (lanjutan)

• Kerugian dan berbagai akibat negatif yang 

apa yg ditimbulkan oleh konflik tersebut?

Berdasarkan berbagai fakta dan akibat negatif yang timbul Dari konflik 

tersebut, maka terlihat alasan utama dibutuhkannya kerukunan antar 

umat beragama dan antar  anggota masyarakat yang berbeda budaya 

dan suku

Karya kasih



Konflik trjd di Indonesia ?

1. Pengantar

Umumnya konflik dan 
kekerasan yang terjadi di 
Indonesia selain krn 

Karena itu kajian ttg kerukunan antar umat beragama sgt penting bg 

mahasiswa Kristen

Indonesia selain krn 
perbedaan agama, budaya  
suku jg berdimensi 
kesenjangan sosial



PENGANTAR

Sejak awal para pendiri bangsa telah berupaya mencari dan menemukan format yang 

dapat menyatukan kepelbagaian yang ada. Paham “Bhineka Tunggal Ika” adalah salah 

satu semboyan yang dipilih dan ditetapkan sebagai symbol pemersatu  pluralitas bangsa. 

Bhineka Tunggal Ika sebagai falsafah yang menjiwai setiap warga warga bangsa 

Indonesia yang satu.

‘The founding fathers’ menyadari bahwa 
kenyataan pluralisme bangsa Indonesia dari 

segi suku bangsa, budaya, daerah dan terutama 
agama potensial melahirkan konflik dan 

perpecahan yang akan mengancam keutuhan
bangsa. 



2. Realita & Mas Masy Majemuk2. Realita & Mas Masy Majemuk

• Masy Ind sgt majemuk (suku, agama, budaya, dll)

• Moto bgs Ind “Binekha Tunggal Ika”…kemajemukan 

jd ke unikan, kekuatan bahkan kekayaan bgs

• Tp di lain pihak kemajemukan bs jd tantangan

• Ada 6 Agama & 1 Aliran Kepercayaan di Indonesia• Ada 6 Agama & 1 Aliran Kepercayaan di Indonesia

- Islam - Hindu

- Kristen Katolik - Budha

- Kristen Prot - Kong Fu Tsu

• Kemajemuikan ini konstitusional (UUD 29.2)

• Kebebasan anut & jalankan ke 6nya diduk undang2



2. Realita & Mas Masy Majemuk2. Realita & Mas Masy Majemuk
* Kebebasan ekstr dlm beragama jd fundamentalis, 

yaitu anggap agamanya “super baik” shg kasar dan 

terang2an rendahkan agama lain

• Sikap fundamentalis disebabkan bbrapa faktor:

- Kurang faham akan agamanya sendiri

- Kurang komunikasi- Kurang komunikasi

• Kurang paham akan peraturan pemerintah yg ada

• Fundamtls bs akibatkan konflik (antara yg bermisi)

• Konflik trjd dr masa seb kemerdekaan sp kini



Tokoh Agama sepakat bhw kerukun Tokoh Agama sepakat bhw kerukun 
ant u.beragama dibutuhkanant u.beragama dibutuhkan

Karya kasih Kristiani bagi sesama manusia, tanpa memandang 
perbedaan suku, agama, kebudayaan dan kelas sosial.

2. Realita dan Masalah Masy Majemuk

KERUKUNAN OTENTIK

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh

kerukunan sejati yang 
dijalin dari nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat

KERUKUNAN OTENTIK



‘Adanya kerukunan antar-golongan beragama 
merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya 
stabilisasi politik dan ekonomi yang menjadi 

KH M.Dahlan Menteri Agama RI (1967-1971)

ISTILAH KERUKUNAN

stabilisasi politik dan ekonomi yang menjadi 
program Kabinet Ampera. Sebab itu,  kami 
mengharapkan sunguh-sungguh adanya kerja 
sama antara Pemerintah dan masyarakat 
beragama untuk menciptakan ‘iklim kerukunan 
beragama ini’.

Pidato sambutan pembukaan Musyawarah Antar Agama, 30 Nopember 1967



Keruknan yg diharapkn scr praktis

Tdk ada konflik intern u.beragama & konflik 

ekstern antar golongan2 agama

Keharmonisan hub dlm kehidupan bermasy yg sa 

2. Realita dan Masalah Masy Majemuk

Secara simpel & praktis = pengendalian diri shg setiap penganut agama toleran dan 

hormati kebebasan tiap org dlm jalankan ibadah & kehid sesuai agamanya, 

bertenggang rasa, dan tk berniat utk paksakan agamanya pd orang lain

Keharmonisan hub dlm kehidupan bermasy yg sa 
ling hargai dan menguatkan

Karya kasih



Di era globalisasi batas-batas antar 
negara, antar bangsa menjadi semakin 

2. Realita dan Masalah Masyarakat Majemuk

Utk itu butuh TOLERANSI

Bangsa Indonesia yang pluralis membutuhkan toleransi 

yang tinggi dari tiap orang dalam rangka membangun 

kehidupan bersama.

negara, antar bangsa menjadi semakin 
tipis maka tuntutan  akan terwujudnya 
toleransi hidup antar sesama manusia 

merupakan hal mutlak.

Karya kasih

Kesadaran globalisasi menjadi bagian dari concern komunitas 

internasional mau pun masarakat Indonesia. Hal itu terbukti dengan 

adanya berbagai upaya dialog dan kerja sama yang diadakan oleh 

masyarakat antar agama.



Allah = Penguasa

Universal

Yesus tolak 

Keberagamaan

fundamentalis

Agama2 punya

t.Tertib ilahi

Kajian Biblika tk dukung fundamentalis tp 
kerukunan antar u. beragama

3. Kerukunan umat Beragama menurut Alkitab

Kajian Biblika ini hslkan sikap etis utk dukung kerukunan



3. Kerukunan Umat Beragama Mnrt Alkitab3. Kerukunan Umat Beragama Mnrt Alkitab

3.1. Allah = Penguasa Universal3.1. Allah = Penguasa Universal

•• Kej.1 s/d 3 : Dia cipta & Pelihara a.semesta & sel Kej.1 s/d 3 : Dia cipta & Pelihara a.semesta & sel 
manusia (Adam bkn hy indiv tp wakil sel manusia)manusia (Adam bkn hy indiv tp wakil sel manusia)

•• Kej.4Kej.4--11 : Dia tuntut sel manusia taat pdNya (lwt 11 : Dia tuntut sel manusia taat pdNya (lwt 
tata tertib ilahi), yg tk taat diberi hukumantata tertib ilahi), yg tk taat diberi hukuman

•• Kej.12Kej.12--50: Dia pilih Abraham dan ketnya utk jd 50: Dia pilih Abraham dan ketnya utk jd 
berkat bg sel manusiaberkat bg sel manusia

•• Kis.7.2Kis.7.2--5: Jd berkat bg sel manusia digenapi lwt 5: Jd berkat bg sel manusia digenapi lwt 
kedatangan kedatangan Mesias (Ibr.11.8, 12.3; kedatangan kedatangan Mesias (Ibr.11.8, 12.3; 
Gal.3.9Gal.3.9--16) dlm konsep Injil yg holistik (Mat.11.416) dlm konsep Injil yg holistik (Mat.11.4--5)5)

•• Konsep ini = Sid DGI (1971): “Kesel = berita kesu Konsep ini = Sid DGI (1971): “Kesel = berita kesu 
kaan ttg pertobatan dan pembaharuan serta kebe kaan ttg pertobatan dan pembaharuan serta kebe 
basan, kebenaran dan keadilan”basan, kebenaran dan keadilan”



3.2. Agama2 Kandung T.Tertib Ilahi
----------------------------------------------------------------

* Allah beri perny.umum (ciptaan & hati nurani, sej 

manusia) pd semua org tp bedakan bgs dan agama 

•Ini jd dasar tata tertib ilahi dlm bentuk aturan (alam, 

ekonomi, politik, dll) yg umum berlaku

•Aturan ini ada dlm mat pend Israel (Ams.6.1-5,6; 14. •Aturan ini ada dlm mat pend Israel (Ams.6.1-5,6; 14. 

36; 19.10, dll)  Mesir , Babilonia, dan semua bgs2 lain 

(ant lain dlm btk adat) dan juga dlm agama2.

•Jd semua agama2 punya kebaikan krn didasarkan pd 

atau dipengaruhi oleh tata tertib ilahi tsb. 



YK tolak penafs o.Parisi yg 

picik & eksklusif thd Sabat

Dia berkomunikasi dgn p.Samaria yg dihindari org 
Yah (Yoh.4.1-42); sembuhkan anak p.Kanaan tp 
wajibkan mereka pindah agama (Mat.15.21-28)

3.3. Y.K Menolak Keberagamaan yg Fundamentalis 

Dia hidup bersama dgn org yg 

dikucilkan (dianggap berdosa), 

ajarkan utk kasihi sesama dan doa  

utk yg musuhi (Mat.9.9-13; Mat.5.43-

48; Mark.2.13-17 .

Karya kasih



Kerukunan antar umat yang berbeda agama,
suku dan budaya bukanlah sinkretisme. Oleh

Kerukunan & Sinkretisme

Oleh karena itu, jika kita bicara tentang  Kerukunan antar umat beragama, 

maka kerukunan itu juga mencakup kerukunan antar manusia yang berbeda 

agama, suku dan budaya.

4. Kerukunan bkan Sinkretisme

suku dan budaya bukanlah sinkretisme. Oleh
karena kerukunan yang dimaksud adalah sebuah
dialog dan kerja sama berkenaan dengan
berbagai pemecahan masalah kemanusiaan yang
menjadi tugas bersama sebagai warga bangsa.

Karya kasih

Meyakini tindakan tersebut sebagai sebuah langkah nyata 

melaksanakan hukum utama KASIH yang diajarkan Tuhan 

Yesus Kristus. 



Lakukan hal2 simpel & praktis sprt di depanLakukan hal2 simpel & praktis sprt di depan

Berpartisipasi lgs/tk lgs dlm usaha2 pembinaan dan 
pelaksanaan kerukunan ant umat beragama

4. Sikap Etis Mhs Kristen thd Penganut Agama Lain

Dukung Prog Teo Agama2

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh

Dukung Prog Dimensi 
Kemasyarakatan 


