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SARI 

Sumayya, Najma 2016. Upaya Komunitas Tali Akrap dalam Meningkatkan 
Toleransi Antar Umat Beragama di Kudus. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan 

Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Dra. Rini Iswari, M.Si, Pembimbing II: Antari Ayuning Arsi, S.Sos.,M.Si., 116 
halaman. 

Kata Kunci: Antar Umat Beragama, Komunitas Tali Akrap, Toleransi. 

Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) merupakan 

komunitas yang beranggotakan dari berbagai agama yang ada di Kudus. Adanya 
Komunitas Tali Akrap karena kurangnya sikap toleransi antar umat beragama. 
Adanya Komunitas Tali Akrap ini untuk memberikan kesadaran betapa 

pentingnya kehidupan bertoleransi yang nyata di antara umat beragama yang 
berbeda-beda. Tujuan penelitian: (1) Mengetahui pandangan Komunitas Tali 

Akrap terhadap toleransi antar umat beragama, (2) Mengetahui upaya komunitas 
Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama, (3) Mengetahui 
faktor pendukung dan faktor penghambat Komunitas Tali Akrap dalam 

meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kudus. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. 

Lokasi penelitian di Kantor Seketariat Komunitas Tali Akrap. Subjek dalam 
penelitian ini adalah Komunitas Tali Akrap. Informan dalam penelitian ini adalah 
anggota komunitas Tali Akrap, masyarakat dan perwakilan pemerintah Kabupaten 

Kudus. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah Teknik 

Triangulasi Data. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini meliputi: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau 
verifikasi. Penelitian ini menggunakan konsep dialog umat beragama dari 

Hendropuspito dan multikulturalisme dari Ainul Yaqin.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) toleransi adalah saling 

menyadari perbedaan agama yang ada dengan cara berkumpul bersama menjadi 
satu keluarga, (2) Upaya komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi 
antar umat beragama dengan cara melakukan kegiatan rutin, seperti forum diskusi, 

kemah lintas agama serta peringatan hari keagamaan dan melalui kegiatan 
insidental dengan melakukan kegiatan pirukun. (3) Faktor pendukung dalam 

meningkatkan toleransi antar umat beragama yaitu, partisipasi tokoh agama, 
partisipasi anggota komunitas Tali Akrap, dukungan dari donatur dan dukungan 
dari pemerintah, sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi 

antar umat beragama yaitu kesibukan anggota komunitas Tali Akrap, kecurigaan 
terhadap agama lain, dan minimnya keterlibatan tokoh agama lain dalam kegiatan 

komunitas Tali Akrap. 
Saran dalam penelitain ini adalah: (1) Bagi Pengurus Komunitas Tali 

Akrap mensosialisasikan setiap kegiatan yang dilakukan melalui media masa 

maupun media lainnya serta menambah kegiatan-kegiatan yang lebih menyatu 
dengan masyarakat, seperti bakti sosial dan kesehatan bagi masyarakat. (2) Bagi 

Tokoh Agama, turut serta dalam menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat 
beragama, sehingga dapat mengurangi konflik agama. (3) Bagi Masyarakat 
Kabupaten Kudus, membuka diri dan berinteraksi dengan umat beragama lain, 

sehingga tidak ada kecurigaan dan toleransi dapat selalu terwujud di masyarakat.
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ABSTRACT 

 

Tali Akrap community is a community has members that consist of 

various religions. Tali Akrap community located in Kudus. The existance history 

of Tali Akrap community caused the lack of tolerence among religious people, so 

the goal of Tali Akrap community that to provides awareness of the important 

real life tolerance among religious people. This research purposes to know (1) 

the tolerance of Tali Akrap community that mutual realize about religions 

difference by assemle each other of members then be a family and mutual respect 

about others religious rights then help each other as part of loving God. (2) the 

efforts of Tali Akrap community increasing tolerance among religious people by 

doing habitual activity, such as discussion forum, cross religious camping, 

religiuos day celebration, and pirukun as incidental activity. (3) supporting 

factors to increasing the tolerance are religious leaders participation, member of 

Tali Akrap community participation, endorsement of donor and goverment. 

Whereas restricting factors are activity members of Tali Akrap community, 

mistrust of other religions, and a minimum of other religious leaders 

inlvolvement for Tali Akrap community activities. Most of the Tali Akrap 

community activities based on human social that purposed to establish the 

members to be capable of implementing shared values as religious members, be 

respect and be sensitive to the other religious rights.                 

Keywords: Among Religions, Tali Akrap Community, Tolerance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 425,2 km². Kabupaten Kudus 

secara geografis terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati serta sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.  

Data statistik milik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kudus 

sebanyak 821.136 jiwa. Lokasi Kabupaten Kudus cukup strategis karena 

dilalui jalur pantai utara (pantura) yang menghubungkan antara Semarang 

dengan Surabaya, sehingga Kabupaten Kudus menjadi salah satu daerah 

yang maju. Kemajuan itu dapat terlihat dari banyaknya industri yang ada di 

Kabupaten Kudus. Industri-industri yang berkembang di Kabupaten Kudus, 

menurut BPS 2015 adalah industri rokok, industri konveksi, dan kertas yang 

mampu menyerap banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Kondisi tersebut 

mengakibatkan daerah Kudus semakin ramai dan dikunjungi oleh pendatang 

dari daerah sekitar Kudus maupun luar Kudus. Masyarakat yang datang dan 

menetap di Kudus semakin lama memberikan pengaruh terhadap kehidupan
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masyarakat Kudus. Kehidupan masyarakat Kudus semakin lama berkembang 

menjadi masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut dapat terlihat dengan 

adanya berbagai etnis, berbagai macam warna kulit, bahasa, serta agama. 

Agama merupakan keyakinan yang dianut oleh setiap masyarakat 

tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Kudus. Hak masyarakat dalam hal 

memeluk agama juga sudah di atur dalam Pasal 29 UUD 1945 bahwa setiap 

warga negara Indonesia memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada 

unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang bisa melarang orang 

untuk memilih agama yang diyakininya. Kondisi tersebut juga terdapat pada 

masyarakat Kabupaten Kudus sehingga mengakibatkan masyarakat Kudus 

menjadi masyarakat yang beranekaragam agama. 

Keanekaragaman agama yang diyakini oleh masyarakat Kudus, 

menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

tahun 2015, sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam dengan 

jumlah 803.572 penganut (97,86%), agama Kristen (1,41%) dengan jumlah 

11.606 penganut, agama Katolik (0,56 %) dengan jumlah 4.665 penganut, 

agama Hindu (0,002%) dengan jumlah 22 penganut, agama Budha (0,12%) 

dengan jumlah 983 penganut, sementara itu agama lain-lain yang dianut oleh 

masyarakat Kudus (0,03%) dengan jumlah 288 penganut. Keanekaragaman 

agama yang ada di masyarakat Kabupaten Kudus juga ditunjukkan dengan 

banyaknya tempat-tempat ibadah yang beragam seperti masjid untuk pemeluk 

agama Islam, gereja untuk pemeluk agama Kristen atau Katolik, vihara untuk 

pemeluk agama Budha, dan klenteng untuk pemeluk agama Konghuchu. 
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Keanekaragaman agama yang ada di masyarakat Kabupaten Kudus 

sebagai pertanda bahwa masyarakat Kabupaten Kudus bukan masyarakat 

yang tunggal melainkan masyarakat yang beragam. Keanekaragaman agama 

yang ada di masyarakat Kabupaten Kudus memberikan dampak yang positif 

dan negatif terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dampak positif dari 

keberagaman agama, menurut Thohir (2013:36) perbedaan yang ada pada 

masyarakat diberikan oleh Tuhan agar masyarakat memiliki ruang untuk 

berinteraksi dan bekerja sama. Kondisi tersebut juga terdapat pada 

masyarakat Kudus yang saling menghargai dan mau menerima perbedaan 

yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga keanekaragaman agama 

yang ada di Kudus dapat bertahan sampai sekarang. 

Keanekaragaman agama selain memiliki dampak positif juga 

memiliki dampak negatif bagi penganut agama. Dampak negatif dari 

keberagaman agama itu sendiri adalah rentan terjadinya ketidakharmonisan 

(Yaqin, 2005:34). Keanekaragaman agama yang ada dimasyarakat dapat 

memunculkan terjadinya kasus pertentangan umat beragama, seperti yang 

terjadi di Ambon (Rosyid, 2014:24). Konflik yang terjadi di Ambon 

merupakan suatu gambaran tentang masih kurangnya kesadaran di 

masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian dengan menjunjung 

toleransi terhadap masyarakat yang berbeda agama atau keyakinan. 

Munculnya konflik yang terjadi di Ambon juga akan berpeluang 

terjadi pada masyarakat Kabupaten Kudus, apabila tidak adanya pemahaman 

tentang pentingnya sikap toleransi di masyarakat. Adanya keberagaman 
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agama di Kabupaten Kudus, membuat masyarakat sadar akan perlunya suatu 

wadah atau forum yang dapat meminimalisasi terjadinya konflik atas nama 

agama. Lahirnya wadah organisasi baik yang berbentuk forum atau 

komunitas yang bersifat lintas agama merupakan salah satu upaya sebagai 

wadah dialog untuk saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran 

agama yang berbeda di Kabupaten Kudus. Salah satu bukti forum atau 

komunitas untuk saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran 

agama yang berbeda di Kabupaten Kudus adalah keberadaan Komunitas 

Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap).  

Komunitas Tali Akrap ini dipelapori oleh bapak Moh. Rosyid. 

Keberadaan Komunitas Tali Akrap bertujuan untuk meningkatkan toleransi 

antar umat beragama di Kabupaten Kudus agar masyarakat Kabupaten Kudus 

dapat saling mengenal dan menghargai berbagai agama yang ada di Kudus. 

Komunitas Tali Akrap semakin berkembang dalam usahanya menjaga 

toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kudus. Sebagai hasilnya, saat ini 

Komunitas Tali Akrap telah mempunyai kantor seketariat di Desa Dersalam, 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Komunitas Tali Akrap ini beranggotakan 

dari berbagai tokoh agama, dan anggota organisasi keagamaan yang berlatar 

belakang dari berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten 

Kudus. 

Kegiatan yang ada di dalam Komunitas Tali Akrap tidak hanya 

sekedar kumpul-kumpul saja dengan anggotanya, namun dilaksanakan pula 

kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Tali 
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Akrap biasanya berupa dialog dengan umat beragama yang ada di Kabupaten 

Kudus, salah satunya untuk membentuk toleransi antar umat beragama. 

Komunitas Tali Akrap dijadikan sebagai forum berkumpulnya antar umat 

beragama dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan yang 

dilakukan oleh Komunitas Tali Akrap memberikan kontribusi yang besar 

terhadap terbentuknya toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kudus. 

Dalam hal ini, seperti apa upaya Komunitas Tali Akrap sehingga dapat 

meningkatkan toleransi antar umat beragama. 

Toleransi yang terjadi di dalam keberagaman agama yang ada di 

Kabupaten Kudus merupakan upaya dari Komunitas Tali Akrap yang 

mempertahankan keberagaman agama dengan mengutamakan adanya 

toleransi antar umat beragama. Posisi tersebut membuat Komunitas Tali 

Akrap memiliki andil yang besar dalam perkembangan toleransi antar umat 

beragama di Kabupaten Kudus. Perkembangan toleransi antar umat beragama 

di Kabupaten Kudus tidak terlepas dari faktor pendukung serta faktor 

penghambat Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi umat 

beragama di Kabupaten Kudus. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah 

bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Komunitas Tali Akrap 

dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melihat 

bagaimana upaya Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi antar 

umat beragama serta faktor pendukung dan faktor penghambat Komunitas 

Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui 
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penelitian yang berjudul Upaya Komunitas Tali Akrap dalam 

Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kudus . 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Komunitas Tali Akrap terhadap toleransi antar 

umat beragama? 

2. Bagaimana upaya Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan 

toleransi antar umat beragama di Kudus? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Komunitas Tali 

Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui pandangan Komunitas Tali Akrap terhadap toleransi antar 

umat beragama. 

2. Mengetahui upaya Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan 

toleransi antar umat beragama di Kudus. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Komunitas Tali 

Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang Sosiologi dan Antropologi khususnya 

tentang Sosiologi Agama.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pembelajaran sosiologi SMA kelas XI tentang Multikultural. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan salah satu sumber penelitian jika ingin 

diadakan penelitian lanjutan. 

b. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan hasil penelitian ini 

masyarakat dapat mampu menjaga toleransi antar umat 

beragama dalam masyarakat multikultural. 

c. Bagi Pemerintah, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

menjadi salah satu rujukan dalam membuat kebijakan 

pemerintah untuk menjaga toleransi umat beragama. 

E. Batasan Istilah 

Pembatasan istilah dimaksudkan untuk memberi batasan-batasan 

mengenai penggunaan istilah supaya ada kesamaan pemahaman dalam judul 

penelitian, yaitu Upaya Komunitas Tali Akrap dalam Meningkatkan Toleransi 

Antar Umat Beragama Di Kudus. Adapun istilah yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Komunitas 

  Koentjaraningrat (1990:136) komunitas merupakan suatu kesatuan 

hidup bermasyarakat yang khas dengan suatu identitas serta solidaritas 

yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang lama. 

Komunitas sebagai suatu satuan sosial yang utuh yang terikat pada suatu 

tempat dengan ciri-ciri alamiah yang khas sehingga merupakan bagian dari 

suatu sistem ekologi yang bulat. 

 Abdul Syani (2002:30) masyarakat sebagai komunitas dapat dilihat 

dari dua sudut pandang; pertama, memandang komunitas sebagai unsur 

statis artinya  komunitas terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengn 

batas-batas tertentu maka menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan 

masyarakat sehingga dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat. 

Sudut pandang kedua yaitu komunitas dipandang sebagai unsur yang 

dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui 

faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya 

terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, dan yang sifatnya 

fungsional. 

 Komunitas dalam penelitian ini dalah suatu kelompok sosial 

dengan identitas tertentu, seperti halnya komunitas lintas agama dan 

kepercayaan pantura (Tali Akrap), Komunitas yang beranggotakan dari 

berbagai agama yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan toleransi 

agama di Kabupaten Kudus. 
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2. Tali Akrap 

Tali Akrap menurut bapak Moh Rosyid selaku penggiat komunitas 

tali akrap merupakan akronim dari Komunitas Lintas Agama dan 

Kepercayaan Pantura di Kudus. Komunitas Tali akrap berdiri sejak tahun 

2013 hingga sekarang dan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia pada tahun 2015. Ide pendirian komunitas ini berawal 

dari bentuk keprihatinan terhadap kurangnya toleransi antar umat 

beragama. 

3. Toleransi 

Nur Achmad (2001;13) toleransi merupakan penafsiran negatif dan 

penafsiran positif, yang pertama, menyatakan bahwa toleransi itu hanya 

mesyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau 

kelompok lain. Kedua, menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan 

lebih dari sekedar ini, toleransi membutuhkan adanya bantuan dan 

dukungan terhadap keberadaan orang atau kelompok lain. 

Anderson (2000) toleransi adalah penerimaan dan sikap hormat 

terhadap segala perbedaan selama tidak bertentangan dengan pandangan 

hidup. Masyarakat mempunyai pandangan untuk selalu menjaga 

keselarasan hidup dan berusaha mencegah terjadinya konflik dalam 

masyarakat. 

Toleransi dalam penelitian ini adalah memahami dan menerima 

perbedaan dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkan secara nyata oleh 

anggota Komunitas Tali Akrap untuk menjaga keharmonisan dalam 
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kehidupan beragama dan mencegah terjadinya konflik antar umat 

beragama di Kudus. 

4. Umat beragama 

Nur Achmad (2001; x) umat beragama merupakan pemeluk atau 

kelompok yang menganut agama-agama yang berbeda.  

Sairin (2002) Umat beragama merupakan perkumpulan agama 

dalam masyarakat terdiri dari dua agama atau lebih yang terdapat pada 

daerah tertentu.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan umat beragama adalah 

sekelompok masyarakat dengan berbagai macam agama yang berbeda. 

seperti halnya anggota yang ada dalam Komunitas Tali Akrap, yang 

beranggotakan dari berbagai agama yang ada di Kudus. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Konseptual 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan 

mengungkapkan tentang Upaya Komunitas Tali Akrap dalam Meningkatkan 

Toleransi Antar Umat Beragama di Kudus. Hasil penelitian yang diperoleh 

penulis kemudian dianalisis menggunakan konsep dialog umat beragama dari 

Hendropuspito dan Multikulturalisme dari Ainul Yaqin. 

1. Dialog antar Umat Beragama dari Hendropuspito 

Penelitian ini dikaji dengan konsep Dialog antar Umat Beragama dari 

Hendropuspito. Hendropuspito (1984:172) menyatakan bahwa langkah awal 

yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kerukunan antar 

umat beragama, dengan cara  dialog antar umat beragama. Dialog antar umat 

beragama merupakan suatu temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama 

yang berbeda. Tujuan dialog adalah sesuatu yang positif memberi informasi 

dan nilai-nilai yang dimiliki, lalu meminta pihak lain mengambil keputusan 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam dialog sikap yang berbeda-

beda dapat dihargai. 

Hendropuspito (1984:176) menjelaskan agar dialog antar umat beragama 

mencapai hasil yang di inginkan semua pihak, harus memenuhi syarat-syarat 

dialog dan kesepakatan-kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang 

mengadakan dialog yaitu:  
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1. Dasar pijak yang sama 

Semua pemeluk agama memiliki kepercayaan agama yang sama akan 

satu tuhan. Umat beragama yang berbeda-beda merupakan bagian-bagian 

dari satu keluarga umat manusia yang sama. Semua agama mempunyai 

perutusan (mission) yang sama ialah menyampaikan kepada manusia 

ajaran Tuhan dan rencana illahi-nya adalah penyelamatan manusia. 

Faktor  lain  yang  sama-sama  dihadapi  ialah  tempat tinggal yang sama. 

Kenyataan bahwa pemeluk berbagai agama tinggal disatu daerah atau  

negara yang sama. 

2. Tujuan dialog 

Tujuan dari dialog ini ialah mencapai saling pengertian dan saling 

penghargaan yang lebih baik antar penganut agama, dan kemudian 

bersama-sama menjalin hubungan persuadaraan yang jujur untuk 

melaksanakan rencana keselamatan yang dikehendaki Tuhan. Perbedaan 

yang ada dalam tiap-tiap agama tidak perlu ditiadakan melainkan untuk 

toleransi antar umat beragama. 

3. Materi (tema) dialog yang jelas 

Tema-tema yang dibahas harus disepakati sehingga tidak salah arah dan 

tumpang tindih antara materi yang satu dengan yang lain 

4. Kode etik dialog antar umat beragama 

Kode etik bukanlah etika sopan santun dalam bicara dan kerja sama 

melainkan serangkaian etika yang harus diterapkan dan ditaati oleh para 

penganut agama di dalam pergaulan antar umat beragama dan di dalam 
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pergaulan antar agama. Beberapa pedoman etik yang perlu diperhatikan 

secara khusus dan perlu disebarluaskan yaitu sebagai berikut: 

a. Kesaksian   yang   jujur   dan   saling  menghormati. 

Dalam dialog masing-masing umat beragama memberikan 

kesaksiannya tentang agamanya scar jujur. Juga tidak ada unsur saling 

menjatuhkan antar umat beragama yakni, simpati akan kesukaran, 

kemajuan agama lain. 

b. Prinsip kebebasan beragama (religious freedom).  

Prinsip kebebasan bersama meliputi kebebasan perorangan dan social. 

Setiap orang bebas memilih agama, tanpa ditekan oleh sistem social 

masyarakat berkembang, yang didominasi oleh agama tertentu. 

c. Prinsip acceptance yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. 

Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menuruti keinginan 

kita, maka pergaulan antar golongan beragama tidak akan 

dimungkinkan. 

d. Berfikir positif dan percaya 

Berpikir positif adalah melihat nilai-nilai positif dari agama lain. 

Percaya adalah sikap yang tidak menaruh prasangka-prasangka 

(prejudices). Perlu dikembangkan sikap saling percaya untuk 

mengawali dialog. 

Dengan bantuan pedoman-pedoman dalam dialog antara umat 

beragama diatas, akan terciptalah kerukunan umat beragama. Kerukuan ini 

dipelihara bersama oleh umat beragamang jawab secara global. Dialog antar 
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agama yang bertanggung jawab secara global  berusaha menggambarkan 

kesempatan yang melekat dalam kebutuhan dari suatu pengalaman. 

Kebutuhan yang dimaksud berakar dalam apa yang dikatakan tentang 

kewajiban yang dirasakan banyak umat beragama (Hendropuspito, 1984). 

Konsep dialog antar umat beragama ini sesuai dengan penelitian yang 

diangkat penulis, yaitu tentang upaya mempertahankan dan menjaga 

kerukunan antar umat beragama, dengan cara dialog antar umat beragama. 

Dalam hal ini Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi juga 

menggunakan dialog antar umat beragama sebagai upaya yang utama dan 

dilakukan secara rutin. Dialog antar umat beragama yang dilakukan 

Komunitas Tali Akrap disebut forum diskusi. Forum diskusi yang dilakukan 

Komunitas Tali Akrap tidak serta-merta dilakukan begitu saja, melainkan 

juga memerlukan rapat terlebih dahulu dan menggunakan beberapa syarat 

untuk mencapai tujuan dalam forum diskusi. Syarat-syarat yang dilakukan 

Komunitas Tali Akrap sesuai dengan konsep Hendropuspito di atas. 

Konsep dialog antar umat beragama menurut hendropuspito, dialog 

antara umat beragama tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kerukunan 

umat beragama. Kerukuan ini dipelihara bersama oleh umat beragaman 

sebagai tanggungjawab secara global dan berusaha menggambarkan 

kesempatan yang melekat dalam kebutuhan dari suatu pengalaman. 

Kebutuhan yang dimaksud berakar dalam apa yang dikatakan tentang 

kewajiban yang dirasakan banyak umat beragama (Hendropuspito, 1984). 

Dalam forum diskusi sebagai upaya Komunitas Tali Akrap dalam 
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meningkatkan toleransi antar umat beragama secara fenomenologi mengajak 

anggotanya untuk memahami dan menghargai agama lain yang berbeda dan 

yang dipeluk oleh orang lain sebagaimana apa adanya yang diarasakan, 

dipikirkan dan dialami. Apa adanya ini dibiarkan begitu saja, tanpa sedikitpun 

ditambah atau dikurangi, sehingga pada akhirnya anggota Komunitas Tali 

Akrap mengetahui hakikat dari anggota Komunitas Tali Akrap yang berbeda 

agama, yakni anggota Komunitas Tali Akrap mampu menjelaskan agama apa 

yang ada di dalamnya dari sudut pandangnya. Dengan demikian, saling 

pengertian dan menghormati akan terwujud dengan sendirinya, ketika 

mengerti dan memahami agama yang berbeda, secara langsung dan utuh 

sehingga kerukunan akan tercipta, karena masing-masing dari agama sudah 

saling mengerti dan menghargai melalui dialog antar umat beragama.  

2. Multikulturalisme dari Ainul Yaqin. 

Ainul Yaqin (2005:V) menyatakan bahwa Multikulturalisme sebagai 

suatu paham yang bergerak untuk memahami dan menerima segenap 

perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, apabila tidak adanya 

kesadaran dalam memahami perbedaan yang ada maka akan berpotensi cukup 

besar terjadinya konflik antarkelompok.  

Wacana multikulturalisme secara garis besar berupaya untuk 

memahami perbedaan yang ada pada sesama manusia serta bagaimana agar 

perbedaan itu diterima sebagai hal yang alamiah dan tidak menimbulkan 

tindakan diskriminatif atau konfli agama, sebagai buah dari pola perilaku dan 

sikap hidup yang mencerminkan tidak adanya kesadaran untuk hidup 
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bersama. Prinsip multikulturalisme ini dapat digunakan dalam keberagaman 

agama. 

Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir 

terjadinya konflik agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ainul Yaqin 

(2005:54) bahwa, dengan cara membangun kembali paradigma keberagaman 

yang ekslusif menjadi insklusif. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

membangun pemahaman keberagaman sikap humanis, pluralis, dan 

demokratis.  

1. Pemahaman sikap humanis artinya seorang yang beragama harus dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak azasi 

orang lain, peduli terhadap orang lain dan berusaha membangun 

perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat beragama. 

2. Pemahaman sikap pluralis dapat menerima pendapat dan pemahaman 

agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusian. 

3. Pemahaman sikap demokratis berarti dalam tingkah laku, baik perbuatan 

maupun berkataan tidak diskrimatif (bersikap tidak adil atau 

menyinggung) terhadap menganut agama yang berbeda. 

Adanya pemahaman keberagaman sikap humanis, pluralis, dan 

demokratis ini diharapkan sedikit demi sedikit dapat memberikan pemahaman 

dan informasi baru tentang pemahaman yang insklusif. Semangat 

insklusifisme bukan bertujuan untuk mempercampuradukan ajaran agama 

yang memang tidak boleh dicampur-campur, tetapi lebih bertujuan untuk 

mengikis paradigma keberagaman yang ekslusif dan kaku. 
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Upaya yang dilakukan Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan 

toleransi juga sesuai dengan konsep multikultural dari Ainul Yaqin, dimana 

dengan keberagaman agama yang ada pada anggotanya diperlukan adanya 

kegiatan yang dapat menanamkan kesadaran nilai-nilai keberagaman yang 

inklusif. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas Tali Akrap merupakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuh-kembangkan sikap toleransi dan 

solidaritas, serta kepekaan pada hak-hak asasi individu dalam relasi sosial, 

melalui sikap sikap humanis, pluralis, dan demokratis, yang diterapkan 

anggota Komunitas Tali Akrap sehingga tidak menimbulkan diskriminasi 

pada agama lain. 

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai pembentukan toleransi di lingkungan masyarakat 

yang dilihat dari sisi sosiologi bukanlah kali pertama dilakukan. Berbagai 

penelitian telah dilakukan dengan berbagai objek dan metode yang berbeda. 

Penelitian dilakukan dengan fokus dan fenomena yang berbeda, sehingga 

memperoleh hasil yang beragam pula. Berbagai penelitian yang telah 

dilakukan menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini, di antaranya: 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nisvilyah (2013) memiliki fokus 

penelitian tentang nilai-nilai dasar yang menjadi landasan terbentuknya 

toleransi antar umat beragama dan bentuk toleransi antar umat beragama 

Islam dan Kristen. Penelitian tersebut berlokasi di Dusun Segaran Kecamatan 

Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian tersebut adalah masyarakat 

Dusun  Segaran. Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 
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deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Konsep 

yang digunakan adalah konsep pluralisme. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara normatif nilai-nilai dasar yang menjadi landasan 

terbentuknya toleransi antar umat beragama adalah nilai agama dan nilai 

budaya sedangkan, secara empirik terdiri atas nilai kemanusiaan, 

nasionalisme, historis, keteladanan tokoh masyarakat, dan nilai kesabaran. 

Bentuk toleransi agama bagi umat Islam meliputi kegiatan Tahlil bapak-

bapak, Tahlil putri, Jamiyah Diba’, Khataman dan pengajian sementara, 

bentuk toleransi agama bagi umat kristen berupa kegiatan kebaktian keluarga 

dan ibadah tiap hari Minggu di Gereja. Bentuk toleransi sosial berupa 

kerjasama antara umat Islam dan Kristen di Dusun Segaran terdiri atas 

gotong-royong, donor darah, kegiatan 17 Agustus, PKK dan rapat RT. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu pada fokus penelitiannya yang melihat upaya untuk 

menciptakan toleransi antar umat beragama dan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian penulis adalah 

tentang upaya yang dilakukan sebuah komunitas untuk menciptakan toleransi 

di antara umat beragama sedangkan, penelitian Nisvilyah tentang nilai-nilai 

dasar yang menjadi landasan terbentuknya toleransi antar umat beragama di 

Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yaitu secara 

normatif menggunakan nilai nilai agama dan nilai budaya sedangkan, secara 

empirik terdiri atas nilai kemanusiaan, nasionalisme, historis, keteladanan 
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tokoh masyarakat, dan nilai kesabaran yang bertujuan agar umat Islam dan 

Kristen di Dusun Segaran dapat saling bertoleransi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2013) memiliki fokus 

penelitian tentang mengenai toleransi antar masyarakat pemeluk agama 

Islam, umat beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penelitian 

tersebut berlokasi di perumahan Penambongan Kecamatan Purbalingga, 

Kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian adalah masyarakat beragama 

Kristen Katolik dan Protestan di Perumahan Penambongan. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Konsep yang digunakan adalah konsep pluralisme. Hasil 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bentuk toleransi yang dilakukan 

oleh warga beragama Islam, warga beragama Kristen katolik maupun Kristen 

Protestan berupa toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama 

dilakukan ketika berhubungan dengan kegiatan keagamaan masing-masing 

warga salah satunya ucapan selamat dan saling silaturahmi ketika salah satu 

umat beragama merayakan hari besar keagamaan sedangkan, toleransi sosial 

diwujudkan ketika menyangkut kepentingan umum dan di luar kegiatan 

keagamaan misalnya melalui kegiatan kerjasama seperti kegiatan kerja bakti 

dan gotong royong. Faktor-Faktor yang mempengaruhi toleransi antar umat 

beragama Islam, umat beragama Kristen Katolik maupun Protestan terdiri 

dari faktor pendorong, yaitu dipegangteguhnya prinsip kerukunan, prinsip 

hormat dan solidaritas yang tinggi antar warga, dan yang menjadi faktor 
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penghambat antara lain adanya konflik yang berupa persaingan dan adanya 

rasa curiga terhadap umat beragama lain. Toleransi yang terjalin antar warga 

beragama Islam dan warga beragama Kristen Katolik maupun Kristen 

Protestan telah mendorong adanya interaksi sosial yang baik antar warga. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya, yaitu pada 

fokus penelitiannya yang melihat upaya untuk menciptakan toleransi antar 

umat beragama dan metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada lokasi penelitian, subjek penelitian 

dan teori yang digunakan dalam penelitian. Lokasi penelitian sebelumnya 

adalah di perumahan Penambongan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten 

Purbalingga, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di 

Kabupaten Kudus. Subjek penelitian sebelumnya ialah masyarakat 

perumahan Penambongan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

mengambil subyek penelitian Komunitas Tali Akrap. Teori yang digunakan 

juga berbeda, yaitu penelitian sebelumnya menggunakan konsep pluralisme, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan konsep 

Multikultural dari Yaqin. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Safrilsyah dan Mauliana (2015) 

tentang sikap toleransi beragama di kalangan siswa non muslim disekolah 

mayoritas muslim (SMA 3 Banda Aceh) dan sikap toleransi beragama di 

kalangan siswa muslim disekolah mayoritas non muslim (SMA Methodist 
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Banda Aceh). Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Konsep yang digunakan adalah konsep toleransi dari 

Sigit Aqil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap toleransi beragama 

yang muncul pada siswa lebih kepada sebuah perjalinan antara murid 

dengan murid dan antara murid dengan guru. Perbedaan agama yang 

mereka miliki tidaklah menjadi sebuah dinding pemisah antara murid satu 

dengan yang lainnya. Sikap toleransi yang dimiliki siswa lebih terlihat dari 

pada orang dewasa lainnya, meskipun ego yang terdapat pada usia mereka 

masih labil, namun sikap non-toleran tidak terlihat di dalamnya. Siswa-

siswa lebih peduli pada daerah sekitar mereka, rasa sosial mereka cukup 

tinggi dibandingkan sikap kecurigaan pada masa ini. Sikap toleransi 

beragama sangat terlihat jelas di saat penelitian dilakukan pada kedua 

sekolah tersebut. Siswa lebih bersikap fleksibel atau terbuka dan mudah 

menerima perbedaan di antara mereka. Dari rasa ingin tahu menjadi sebuah 

persahabatan di antara siswa yang berbeda etnik dan agama, sehingga 

menimbulkan interaksi diantara mereka. Melalui interaksi inilah siswa-

siswa dapat memahami satu sama lain, saling menghormati, mengasihi, dan 

menjalin persahabatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safrilsyah dan Mauliana memiliki 

kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Safrilsyah dan Mauliana 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama melihat 

bentuk toleransi beragama agama. Perbedaan dengan penelitian tersebut di 
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antaranya, yaitu pada lokasi, subjek penelitian, dan teori yang digunakan 

untuk menganalisis. Lokasi penelitian sebelumnya bertempat di Banda Aceh, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kabupaten Kudus. 

Subjek penelitian sebelumnya adalah siswa SMA, sedangkan subjek 

penelitian yang dilakukan penulis ialah Komunitas Tali Akrap. Teori atau 

konsep yang akan digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan 

konsep konsep toleransi dari Sigit Aqil, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis menggunakan konsep Multikultural dari Yaqin. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mirascieva et al (2011) tentang 

pengajaran pendidikan agama di Republik Macedonia. Fokus penelitian 

tersebut adalah untuk upaya pelaksanaan pendidikan agama. Subyek 

penelitian dalam penelitian tersebut ialah siswa, guru di sekolah dasar 

Republik Macedonia. Metode penelitian tersebut menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan 

pendidikan agama di Republik Makedonia diwujudkan melalui etika subjek 

dalam agama di sekolah dasar. Pengajaran pendidikan agama memiliki 

hukum sendiri yang harus dipatuhi, dan situasi yang menggambarkan hal itu 

perlu berasal dari sehari-hari, kehidupan nyata. Dalam hal ini dialog antar-

agama adalah cara yang tepat untuk mencapai melalui pendidikan yang 

mencakup pemahaman. Dengan informasi tentang agama-agama dapat 

diwujudkan dengan pendidikan yang berarti (belajar tentang agama lain) 

dengan mengembangkan keterampilan toleransi dan komunikasi (belajar dari 

agama lain). Model pembelajaran antar agama berkembang kompetensi 
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heuristik, sosial dan eksistensial yang mencakup pengetahuan tentang orang 

lain, menghormati orang lain, dan semua ini terutama melalui pembelajaran 

yang akan memungkinkan hormat dari orang untuk dirimu sendiri. Mengajar 

untuk keragaman dan belajar untuk kepentingan umum adalah model di mana 

yang khusus dan universal sama bisa eksis.  

Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian yang hampir sama 

dengan fokus penelitian yang dilakukan penulis, yaitu upaya dalam 

menciptakan ketentraman di kehidupan umat beragama. Persamaan juga 

terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian 

kualitatif. Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang 

akan dilakukan, yaitu subjek penelitian, lokasi dalam penelitian. Lokasi 

penelitian sebelumnya berlokasi di Republik Makedonia, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis berlokasi Kabupaten Kudus. Subjek 

penelitian sebelumnya pada siswa, guru di sekolah dasar Republik 

Makedonia, sedangkan subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

Komunitas Tali Akrap.  

Jurnal Internasional yang ditulis oleh Hanurhaza et al (2015) tentang 

masyarakat Malaysia yang merupakan negara Muslim yang terdiri dari 

masyarakat berbagai etnis, yaitu Melayu, China, dan India. Fokus penelitian 

tersebut adalah menganalisis upaya dari pemerintah Malaysia dalam 

menciptakan ketentraman kehidupan masyarakat yang berbagai etnis. lokasi 

penelitian dilakukan di Malaysia. Subjek dalam penelitian ini adalah 

pemerintah Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 
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kualitatif. Penelitian tersebut tidak mengungkapkan secara jelas konsep dan 

teori yang digunakan, tetapi dapat diketahui dalam pembahasannya 

menggunakan konsep-konsep dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah 

Malaysia dalam menciptakan kerukunan masyarakat dari berbagai etnis yang 

beragama islam, dengan proses membawa dan menerapkan kembali cara 

islam. Sistem pemerintahan Malaysia mengacu pada hukum islam pertama, 

yaitu piagam Madinah. berdasarkan sejarah Islam, piagam Madinah adalah 

konstitusi pertama yang dirancang dan didokumentasikan dalam Islam yang 

memberikan dasar negara kota antara Muslim dan non-Muslim di kota 

muslim abad pertengahan Madinah. Isi piagam madinah berhasil menyatukan 

multi agama atau multi etnis di kota tersebut. Negara Malaysia diakui sebagai 

salah satu negara islam di Asia yang terdiri dari masyarakat ras multi agama 

dan multi etnis. Melalui konsep nilai-nilai Asia, Islam Hadhari dan Satu 

Malaysia sehingga dapat berspekulasi bahwa Malaysia adalah dalam proses 

membawa kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam dalam sistem 

pemerintahan Malaysia. Hal ini dianggap sebagai upaya terus-menerus yang 

dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Berdasarkan temuan tersebut, dapat 

diketahui bahwa keberhasilan Piagam Madinah terletak pada enam atribut 

yaitu, kesatuan, kesetaraan, melindungi hak-hak, dukungan, perlindungan, 

dan keadilan. dengan mengadaptasi atribut dari Piagam Madinah, Malaysia 

dapat memperbaiki, meningkatkan, dan berimprovisasi pengembangan 

Malaysia sebagai negara islam dengan masyarakat yang heterogen. 
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Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu upaya untuk menciptakan ketentraman dikehidupan masyarakat 

yang beragam. Pemerintah Malaysia menggunakan Piagam Madinah terletak 

pada enam atribut yaitu, kesatuan, kesetaraan, melindungi hak-hak, 

dukungan, perlindungan, dan keadilan. Penerapan enam atribut dalam piagam 

madinah ini berakibat pada Malaysia yang dapat memperbaiki, 

meningkatkan, dan berimprovisasi pengembangan Malaysia sebagai negara 

islam dengan masyarakat yang heterogen. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada lokasi 

penelitian, subjek penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian. 

Lokasi penelitian sebelumnya adalah di Negara Malaysia, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kabupaten Kudus. Subjek 

penelitian sebelumnya ialah pemerintahan Malaysia, sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis mengambil subyek penelitian Komunitas Tali Akrap. 

Teori yang digunakan pun berbeda, yaitu penelitian sebelumnya 

menggunakan konsep dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan konsep Multikultural dari 

Ainul Yaqin. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah sebuah bagan atau alur kerja dalam 

memecahkan permasalahan penelitian. Menurut Suriasumantri (1986) 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala 

yang menjadi objek permasalahn dalam penelitian (dalam Sugiyono, 
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2013:92). Kerangka berpikir merupakan bagian yang menjelaskan fokus 

kajian dalam penelitian melalui bagian-bagian yang terhubung antara berbagai 

aspek yang ada di dalam penelitian menggunakan bagan grafis. Kerangka 

berpikir digunakan untuk membantu pembaca lebih mudah memahami fokus 

kajian dari penelitian secara singkat. 

Kerangka berpikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari 

alur pikiran dari penelitian ini yang bertujuan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian menjelaskan mengenai 

upaya Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat 

beragama di Kudus sebagai berikut: dimulai dari rangkaian penulis 

mengumpulkan data-data mengenai Kabupaten Kudus yang merupakan kota 

multikultural yaitu dalam multi agama yang di anut oleh masyarakat 

Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus yang merupakan kabupaten dengan 

masyarakat yang beragam agama menjadikan rentang terjadi konflik antar 

agama di Kabupaten Kudus. Adanya keberagaman agama di Kabupaten 

Kudus, membuat masyarakat sadar akan perlunya suatu wadah atau forum 

yang dapat meminimalisasi terjadinya konflik atas nama agama. Munculnya 

Komunitas Tali Akrap merupakan salah satu upaya sebagai wadah dialog 

untuk saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran agama yang 

berbeda di Kabupaten Kudus. Komunitas Tali Akrap memiliki anggota yaitu 

anggota dari berbagai umat beragama yang ada di Kudus. Keanggotaan dari 

berbagai umat beragama memunculkan perspektif-perspektif dari masing-

masing keyakinan. Karakteristik anggota komunitas yang beragam agama 
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menyebabkan adanya berbedaan-perbedaan dalam segi aktivitas sehari-hari, 

dari beragamnya karakteristik setiap anggota akan mengakibatkan rentang 

terjadinya konflik atas nama agama. Komunitas Tali Akrap dalam hal ini turut 

berupaya agar masyarakat Kabupaten Kudus dapat saling mengenal dan 

menghargai berbagai agama yang ada di Kudus. Penulis dalam penelitian ini 

ingin mengetahui tentang upaya dari Komunitas Tali Akrap dalam 

meningkatkan toleransi antar anggota serta faktor pendukung dan faktor 

penghambat Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat 

beragama di Kudus. Hasil dari penelitian ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan konsep Multikultural dari Ainul Yaqin yang nantinya dapat 

dilihat serta dikaji secara mendalam. Pada penelitian ini kerangka berpikir 

dapat dilihat pada bagan 2.1 sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Pandangan 

komunitas Tali 

Akrap terhadap 

toleransi antar 

umat beragama 

Konsep Dialog antar umat beragama dari Hendropuspito 

dan 

 Konsep Multikulturalisme dari Ainul Yaqin 

Faktor pendukung dan 

penghambat komunitas 

Tali Akrap dalam 

meningkatkan toleransi 

umat beragama di 

Kudus 

Masyarakat 

multikultural di Kudus 

Komunitas Tali Akrap 

Keanekaragaman 

agama 

Rentang terjadi Konflik 

Upaya Komunitas 

Tali Akrap dalam 

meningkatkan 

toleransi antar umat 

beragama di Kudus 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab 

IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Toleransi menurut Komunitas Tali Akrap adalah adanya saling menyadari 

perbedaan agama yang ada dengan cara berkumpul bersama menjadi satu 

keluarga, saling menghormati hak-hak agama lain, saling tolong-

menolong sebagai bagian dari menyayangi Tuhan.  

2. Pandangan tolerasi yang diterapkan Komunitas Tali Akrap 

diimplementasikan ke dalam beberapa kegiataan sebagai upaya 

Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi antar umat 

beragama. Kegiatan-kegiatan yang digunakan yaitu: kegiatan rutin, 

seperti forum diskusi, kemah lintas agama serta peringatan hari 

keagamaan dan melalui kegiatan insidental dengan melakukan kegiatan 

pirukun. Kegiatan yang ada dalam Komunitas Tali Akrap sebagaian besar 

merupakan kegiatan yang didasarkan oleh sosial kemanusiaan yang 

bertujuan untuk membentuk anggota agar menjadi umat beragama yang 

mampu menerapkan nilai-nilai kebersamaan, menghargai dan peka 

terhadap hak-hak asasi keberadaan agama lain.  

3. Faktor pendukung Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan toleransi 

antar umat beragama yaitu adanya partisipasi tokoh agama perwakilan 
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agama, partisipasi anggota Komunitas Tali Akrap, dukungan dari 

berbagai donatur serta dukungan pemerintah Kabupaten Kudus, 

sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi antar umat 

beragama yaitu kesibukan dari Anggota Komunitas Tali Akrap, 

kecurigaan terhadap agama lain, serta minimnya keterlibatan tokoh-tokoh 

lain dalam kegiatan Komunitas Tali Akrap. 

4. Upaya-upaya yang dilakukan Komunitas Tali Akrap dalam meningkatkan 

toleransi seperti dalam konsep dialog antar umat beragama dari 

Hendropuspito dan konsep multikulturalisme Ainul Yaqin. Prosesnya 

yaitu forum diskusi sebagai langkah utama dan dilakukan secara rutin 

sesuai dengan konsep dialog antar umat beragama dari Hendropuspito.  

Forum diskusi secara fenomenologi mengajak anggotanya untuk 

memahami dan menghargai agama lain yang berbeda sebagaimana apa 

adanya yang diarasakan, dipikirkan dan dialami. Apa adanya ini dibiarkan 

begitu saja, tanpa sedikitpun ditambah atau dikurangi, sehingga pada 

akhirnya anggota Komunitas Tali Akrap mengetahui hakikat dari anggota 

Komunitas Tali Akrap yang berbeda agama. Dengan demikian, saling 

pengertian dan menghormati akan terwujud dengan sendirinya, ketika 

mengerti dan memahami agama yang berbeda, secara langsung dan utuh 

sehingga kerukunan akan tercipta, karena masing-masing dari agama 

sudah saling mengerti dan menghargai melalui dialog antar umat 

beragama. Upaya lain yang dilakukan Komunitas Tali Akrap sesuai 

dengan konsep multikulturalisme dari Ainul Yaqin yang menghasilkan 
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kegiatan interaksi yang komunikatif dan intensif di antara anggota 

Komunitas Tali Akrap tercermin dalam sikap toleransi yang ditunjukkan 

masing-masing anggota komunitas melalui sikap humanis, plural, dan 

demokratis, sehingga menambah rasa kebersamaan dan kekeluargaan 

dengan harapan permasalahan yang bersumber dari agama lambat laun 

dapat berkurang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan 

Komunitas Tali Akrap belum banyak diketahui dan diakui oleh masyarakat 

oleh karena itu disarankan kepada: 

1. Pengurus Tali Akrap 

a. Mensosialisasikan setiap kegiatan yang dilakukan melalui media 

masa maupun media lainnya. 

b. Menambah kegiatan-kegiatan yang menyatu dengan masyarakat 

seperti bakti sosial dan kesehatan bagi masyarakat. 

2. Para tokoh agama, turut serta dalam menjaga dan meningkatkan toleransi 

antar umat beragama sehingga dapat mengurangi konflik agama 

3. Masyarakat Kabupaten Kudus, membuka diri dan berinteraksi dengan 

umat beragama lain sehingga tidak ada kecurigaan dan toleransi dapat 

selalu terwujud di masyarakat. 
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