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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Gelombang globalisasi kini menjadi fenomena dan realitas kehidupan 

keseharian. Batas-batas teritorial sebuah negara seakan-akan tidak ada lagi. Setiap 

hari mulut, tubuh, isi pikiran dijejali oleh produk global, seperti jenis makanan, 

busana, informasi, budaya, pemahaman nilai hidup, dan lain-lain. Dengan 

demikian antara belahan bumi yang satu dengan yang lain memperlihatkan 

kesatuan dan uniformitas diikat oleh label global. Sementara itu, di pihak lain, 

benih-benih aspirasi, keinginan dan semangat untuk memisahkan diri komunitas, 

etnis, kelompok tertentu dari sebuah entitas negara menyeruak. Indikasi terjadinya 

disintegrasi bangsa semakin jelas terlihat diberbagai macam aspek kehidupan. 

Tentu saja tantangan ini bukan hanya menjadi problem dan isu bersama kita saja 

sebagai bangsa, bahkan di belahan negeri lain sudah menjadi kenyataan, misal:  

hancurnya Uni Sovyet dan Yugoslavia. 

Indonesia adalah negara dengan berbagai macam pluralitas di dalamnya, 

salah satunya adalah agama. Terdapat enam agama yang diresmikan di Indonesia, 

antara lain Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Hal ini 

menjadikannya sebagai negara Theis, dimana kehidupan keagamaan tidak 

dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu penerapan hal 

tersebut tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

yang di dalamnya terdapat inspirasi dan aspirasi keagamaan bangsa Indonesia. 

Menurut Triandis (1994) dalam Rosyidi (2009: 2), mengakatan bahwa 

keanekaragaman memempunyai dampak positif dan negatif. Positif apabila dapat 
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dikelola secara baik dengan kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan dampak 

negatifnya adalah menurunnya kohesitas, sebagai dampak adanya konflik konflik 

horisontal antar budaya di masyarakat. Catatan yang panjang dari konflik 

nasional, agama, ras, komunal, dan suku akan menimbulkan hal yang buruk 

apabila tidak dikelola secara baik. Seiring perkembangan dan pergerakan sosial 

tersebut, muncul dua potensi fase sosial yang muncul bersamaan namun bertolak 

belakang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut adalah 1). integrasi 

dan 2). disintegrasi masyarakat, khususnya menyangkut dalam kehidupan antar 

agama. 

Potensi integrasi tersebut berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, seperti kekeluargaan, 

saling menghargai dan gotong royong. Dampaknya dapat dilihat dari hubungan 

harmonis yang tercipta dalam kehidupan beragama. Masing-masing umat agama 

memiliki kesadaran untuk saling menghormati, mempersilakan umat agama lain 

untuk bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya, bersikap toleransi satu 

sama lain, serta hubungan kerjasama yang dijalankan antar pemeluk agama.  

Integrasi sosial dalam masyarakat dapat dicapai apabila unsur-unsur sosial 

saling berinteraksi.Selain itu norma-norma sosial dan adat istiadat yang baik turut 

menjadi penunjang untuk mencapai integrasi sosial tersebut. Hal ini dikarenakan 

norma-norma sosial dan adat istiadat merupakan unsur yang mengatur perilaku 

dengan mengadakan tuntutan mengenai bagaimana orang harus bertingkah laku. 

Namun demikian tercapainya integrasi sosial dalam masyarakat memerlukan 

pengorbananm, baik pengorbanan perasaan, maupun pengrobanan materil. Dasar 

dari pengorbanan adalah langkah penyesuaian antara perbedaan perasaan, 
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keinginan, ukuran dan penilaian di dalam masyarakat tersebut.  Maka dari itu 

norma sosial sebagai acuan bertindak dan berprilaku dalam masyarakat akan 

memberikan pedoman untuk seorang bagaimana bersosialisasi dalam masyarakat. 

Salah satu problem besar yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan ini 

adalah muncul beragam masalah yang menjurus kepada disintegrasi bangsa, di 

mana salah satu faktor pemicunya adalah konflik bernuansa agama. Setiap agama, 

baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau yang lain pada dasarnya tidak pernah 

mengajarkan umatnya berbuat aniaya terhadap umat lain. Di Indonesia konflik 

antar umat beragama seperti yang terjadi di Ambon dan Poso adalah salah satu 

bukti nyata bahwa ajaran agama dijadikan sebagai alat pembenar bagi 

pemeluknya untuk melakukan tindakan permusuhan dan pembunuhan atas nama 

agama. Kenyataan ini jelas sangat bertentangan secara diametral dengan esensi 

ajaran agama itu sendiri yang selalu mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. 

Sebagai komponen bangsa, tentulah umat beragama perlu mensikapi jika 

bayang-bayang disintegrasi berada di depan mata kita. Kita harus 

mengidentifikasi esensi persoalan di balik kondisi yang mencemaskan ini. 

Sekaligus kita perlu melacak sebab utama yang melatarbelakangi munculnya 

aspirasi, keinginan dan gerakan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Tentu 

saja, motif-motif yang mendasarinya harus dikenali supaya ketika umat beragama 

diminta berkontribusi mengeliminasi persoalan, maka kita sudah dibekali 

pemahaman yang jelas. Hal berikutnya, upaya konkrit kita berkaitan dengan itu, 

hendaknya dilakukan bukan hanya langkah bersifat pencegahan tetapi juga 

agama-agama menawarkan solusi atas persoalan utama yang menjadikan lahirnya 

isu dan wacana disintegrasi 
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Rosyidi (2009) mengatakan bahwa di dalam masyarakat plural memang 

rawan konflik. Konflik di dalam masyarakat majemuk dapat terjadi disetiap 

tempat dan setiap waktu secara terus-menerus. Konflik bersumber dari perbedaan-

perbedaan dan setiap perbedaan pasti mempertahankan eksistensinya. Artinya 

ketika salah satu pihak mempertahankan eksistensinya berarti telah 

memperjuangkan kepentingannya agar tetap diakui keberadaannya. Hal inilah 

yang dapat memicu terjadinya konflik. 

Kemajemukan masyarakat Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu kemajemukan 

secara vertikal dan kemajemukan secara horisontal. Nasihun (2001) dalam 

Rosyidi (2009: 5) berpendapat kemajemukan vertikal berdasarkan perbedaan 

tingkat pendidikan, kekayaan, dan kedudukan sosial. Sedangkan kemajemukan 

horisontal meliputi perbedaan suku, agama, dan kedaerahan. Masyarakat 

indonesia mengalami berbagai macam konflik SARA. Yang menjadi menarik 

adalah adanya keterkaitan antara unsur kemajemukan satu dengan yang lain di 

dalam terjadinya konflik. Sebagai contoh konflik ekonomi selalu melibatkan 

konflik politik, dan konflik etnis selalu menjurus menjadi konflik agama, sebab 

ketika agama saling terlibat konflik maka hal itu akan menarik perhatian yang lain 

yang kemudian menjadikan konflik tersebut menjadi meluas. Konflik agama 

memang merupakan konflik yang sangat sensitif dan dapat memicu konflik yang 

sama ditempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, sebab agama menjadi 

sangat ampuh untuk melegitimasi suatu tindakan. Berdasarkan sumber dari Dirjen 

Bimbingan Agama Islam Departemen Agama tahun 2004, Beberapa konflik di 

Indonesia yang cocok dengan hal di atas adalah :  
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1. Kerusuhan etnis pribumi dan warga Tionghoa tahun 1998 

2. Konflik di Sampit, maluku, ambon dan daerah tapal kuda Jawa Timur 

yang banyak menelan korban jiwa 

3. Konflik di Sambas, Bengkayang, dan Pontianak tahun 1997-1998 

4. Kerusuhan di daerah Pasuruan dan bangil Jawa Timur tahun 1980-1990 

Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuh 

kembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, serta 

menjadi entry point bagi terwujudnya suasana dialog dan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat. Pada prinsipnya budaya bertoleransi diyakini dan 

menjadi kepribadian masyarakat Indonesia, seperti gotong-royong, bertegur sapa, 

murah senyum, dan senang membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan 

merupakan beberapa makna sifat kekeluargaan yang menjadi dasar dari 

diterapkannya budaya toleransi dalam masyarakat plural. 

Prinsip-prinsip kekeluargaan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat, 

seringkali menjadi peredam manakala terjadi konflik horisontal ditengah-tengah 

perbedaan.  Dengan prinsip itu pula masyarakat terjaga dari terjadinya disintegrasi 

ketika slah satu dari bagian masyarakat lain mengalami/menerima pembaharuan 

budaya, seperti halnya adalah masuknya agama Islam bersama peradaban budaya 

yang dibawanya. Dengan prinsip kekeluargaan yang melekat pada bingkai 

kesukuan ataupun kebangsaan, menjadikan pemeluk agama hindu sebagai agama 

terdahulu mampu berharmoni sosial bersama masyarakat pemeluk agama Islam. 

Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah masyarakat Kab. malang Kec. Kedung 

Kandang Ds. Lesanpuro. Di kecamatan Kedungkandang terdapat komunitas 

masyarakat hindu serta pura Luhur Dwijawarsa sebagai pura terbesar sekaligus 
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tertua di malang. Para pemeluk hindu  yang tersebar di wilayah malang sering 

berkumpul di pura tersebut untuk melakukan sembahyang, sekaligus menjadikan 

pura tersebut sebagai pusat peribadatan umat hindu di malang dan sekitarnya. 

Apabila dilihat secara mendalam ternyata di wilayah Kedungkandang 

tersebut mayoritas masyarakatnya adalah muslim, namun mereka dengan begitu 

indah mampu hidup harmonis antar umat beraga di wilayah tersebut. Sebagai 

wawasan dan khasanah kebudayaan dalam mewujudkan integrasi bangsa, potret  

kehidupan sosial tersebut sangat baik untuk dijadikan pelajaran berharga 

masyarakat Indonesia. 

1.2 Fokus Masalah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah, penelitian ini dilakukan pada masyarakat 

Hindu dan masyarakat Muslim di Desa Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, 

Kabupaten Malang. Pada fokus masalah tersebut peneliti berusaha untuk menggali 

potensi-potensi kearifan lokal dan berbagai macam hal yang mendukung 

terjalinnya interaksi antara masyarakat muslim sebagai masoritas penduduk di 

desa Lesanpuro, dengan masyarakat hindu sebagai minoritas penduduk ataupun 

pada masyarakat hindu dari berbagai daerah di kota malang yang mendatangi 

kawasan Pura Luhur Dwijawarsa yang berada di desa Lesanpuro yang memiliki 

penduduk mayoritas sebagai seorang muslim, baik berupa interaksi yang murni 

bersifat sosial dan interaksi atupun toleransi yang bersifat ritual atau kegiatan 

keagamaan.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

dapat ditarik kemudian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Hindu dan Muslim di Desa Lesanpuro, 

Kecamatan  Kedungkandang, Kota Malang ? 

2. Bagaimana masyarakat Hindu dan Muslim di Desa Lesanpuro, Kecamatan  

Kedungkandang, Kota Malang dalam upaya mewujudkan toleransi dan 

kerukunan beragama melalui nilai-nilai kearifan lokal ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan adalah sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis kehidupan sosial masyarakat Muslim dan Hindu di Kelurahan 

Lesanpuro. 

2. Menganalisis masyarakat Hindu dan Muslim di Kelurahan Lesanpuro, 

Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan 

toleransi dan kerukuan melalui nilai-nilai kearifan lokal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi nilai kearifan 

lokal yang berhasil dalam menjaga kerukunan umat beragama dan bersosial 

antara masyarakat hindu dan muslim. Sehingga dengan nilai kearifan lokal 
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tersebut, dapat berguna sebagai teori sosial baru untuk diterapkan sebagai 

salah satu landasan dalam menjaga kerukunan beragama di negara Indonesia 

yang memiliki banyak sekali perbedaan pandangan dan budaya yang pada 

dasarnya kemudian sangat membutuhkan landasan teoritis untuk membantu 

menafsirkan ideologi pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara 

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai penambah keilmuan dan pengetahuan dalam hal 

keberagaman dan toleransi beragama. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan sebagai bahan renungan 

bersama dan pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengembangkan 

wawasan toleransi beragama di komunitas mereka. 

c. Bagi Perguruan Tinggi Umum, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam menyusun model pembinaan 

keagamaan dalam rangka menciptakan toleransi beragama di kalangan 

mahasiswa berbeda agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan kurikulum 

lokal pendidikan agama yang berbasis kemajemukan. 

d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

sosialisasi nilai-nilai kerukunan dan toleransi dalam keluarga dan 

masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

bertanggung jawab dalam memberikan penyadaran tentang toleransi 

beragama 

e. Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk dasar kebijakan bagi penyusunan dan 
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pengembangan kurikulum nasional pendidikan agama di perguruan 

tinggi umum. 

1.6 Penegasan Istilah 

a. Nilai  

Nilai dalam bahasa Inggris adalah value, dan mempunyai penafsiran 

yang berbeda antara ilmu sains terapan dengan ilmu sain sosial. Berdasarkan 

kamus besar bahasa Indonesia (1999: 690), nilai merupakan konsep abstrak 

mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan 

manusia.  Di dalam konsep ilmu sosiologi, nilai ditafsirkan sebagai 

pandangan masyarakat terhadap hal baik dan hal buruk dalam peerilaku 

masyarakat tersebut. Menurut Elly (2011: 118), nilai merupakan kumpulan 

sikap anggapan terhadap hal baik atau buruk, benar atau salah, patut atau 

tidak patut, hina atau mulia, dan penting ataupun tidak penting. 

b. Kearifan Lokal 

Dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia (1999: 56) “Kearifan” 

berarti kebijaksanaan atau kecendekiaan. Sedangkan “Lokal” dalam 

pengertian kamus besar bahasa Indonesia (1999: 600) berarti, di suatu tempat 

atau setempat. Berdasarkan istilah bahasa inggris, kearifan lokal disebut 

(Local Wisdom), dan dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan 

menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap 

sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di 

atas, disusun secara etimologi, di mana “Wisdom” dipahami sebagai 

kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak 

atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa 
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yang terjadi. Dan istilah “Wisdom” sering diartikan sebagai 

“Kearifan/kebijaksanaan”. Sementara kata “Local” secara spesifik menunjuk 

pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. 

Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di 

dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan 

manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Secara umum maka 

kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 

setempat (local), yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 

dipercaya dan dilaksanakn oleh anggota masyarakat. 

c. Masyarakat 

Dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia (1999: 635), kata 

“masyarakat” mempunyai arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sementara kata 

“bermasyarakat” adalah bersekutu atau bersatu membentuk masyarakat, 

untuk hidup secara rukun. 

d. Interaksi Sosial (Bermasyarakat) 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, “Interaksi” berarti berhubungan, 

sementara “interaksi sosial” berarti hubungan sosial yang dinamis antara 

orang perorangan, antara perseorangan dengan kelompok, dan antara 

kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan proses dasar dan 

pokok dalam setiap masyarakat, dimana sifat-sifat masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh tipe-tipe utama interaksi yang berlangsung di dalamnya. 

 


