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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang luas yang wilayahnya dihuni oleh 

berbagai macam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Mereka semua 

menghuni pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Sejalan dengan kedua hal 

tersebut, agama yang berkembang di sini juga beragam. Karena selain berbeda 

bahasa dan budaya, kepercayaan atau agama yang mereka anut juga berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan 

Kristen Katolik adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Pada tahun 2008 

kepercayaan Konghuchu diakui di Indonesia. Jadi sekarang ada enam Agama 

yang diakui oleh pemerintah Indonesia. 

Namun keragaman budaya itu membuat konflik di Indonesia sangat rawan 

terjadi. Sedikit saja ada percikan api konflik, maka akan terjadi konflik besar. Bisa 

saja melibatkan antar  individu atau antar pemeluk agama. Contoh kasus konflik 

antar agama yang bisa kita lihat adalah kerusuhan di Poso dan kerusuhan di 

Maluku. Kerusuhan Poso sendiri dikarenakan dari perkelahian di antara dua orang 

pemuda yang berbeda agama,kemudian berkembang menjadi perkelahian di 

antara komunitas kampung-kampung Muslim dan Kristen. Peliputan pers 

internasional juga ikut merugikan umat Islam di Poso karena dikesankan seolah 

umat Islamlah yang secara unilateral beraksi menyerang umat Kristen.  
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Sedangkan dimulainya kerusuhan Maluku diawali oleh erupsi konflik 

Maluku (Ambon) pecah 19 Januari 1999 setelah dipicu perkelahian supir bus 

beretnis Ambon beragama Kristen dengan penumpang beretnis Bugis beragama 

Islam. Konflik semakin intensif pada Juli 1999 dan ekstensif ke bagian-bagian 

provinsi Maluku lainnya hingga Januari 2000. Mulai saat itu, praktis Ambon 

terbelah menjadi zona-zona yang digarisi anutan agama. Pada Mei 2000, konflik 

Ambon memasuki babak baru lewat dua perkembangan.  

Pertama, keterlibatan kekuatan bersenjata ke dalam kedua kelompok. 

Kedua, masuknya Laskar Jihad dari Jawa yang berniat membantu saudara 

Muslimnya yang tertekan dalam konflik. Dengan ini, konflik Ambon berubah 

menjadi konflik bersenjata di mana peralatan amatir seperti bom-bom rakitan dan 

senjata buatan digantikan dengan persenjataan profesional. Pihak Muslim yang 

awalnya defensif kini ofensif. Akibatnya, pada Juni 2000 Maluku dimasukkan ke 

dalam Darurat Sipil. Ribuan tentara dan Brimob diturunkan ke provinsi ini guna 

mengatasi konflik. 

Dengan adanya kasus ini membuat penulis tertarik untuk mengupas 

masalah komunikasi antar agama yang semakin banyak terjadi di Indonesia. 

Terlebih lagi konflik-konflik itu dipicu oleh karena kesalahpahaman di dalam 

komunikasi semata. Namun ada satu hal yang mengusik pikiran penulis ketika 

melihat kejadian langka yang terjadi di Pulau Bali tepatnya di Kampung Bugis 

dan Kampung Anyar. Masing-masing warga di dua kampung ini menganut agama 

yang berbeda. Kampung Bugis merupakan salah satu kampung Islam di Singaraja 

sedangkan Kampung Anyar adalah kampung Hindu di Singaraja 
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Walaupun demikian mereka semua dapat hidup berdampingan dengan 

damai. Hal ini bisa dilihat dari bersatunya masing-masing budaya tanpa saling 

merasa terintimidasi satu sama lain. Contohnya adalah saat perayaan Nyepi yang 

jatuh di hari Jumat. Nyepi merupakan satu dari hari raya besar Umat Hindu yang 

bernilai sakral tinggi. Sedangkan Jumat adalah salah satu hari baik yang tertulis di 

Kitab Suci Al-Qur’an, kitab suci umat Islam 

Dari data-data di atas bisa kita lihat bagaimana pentingnya hari Jumat dan 

Nyepi bagi keduanya. Mereka semua saling menghargai satu sama lainnya hingga 

konflik pun sangat jarang terjadi. Seperti contohnya adalah hari raya Nyepi tahun 

2012 yang jatuh tepat di hari Jumat, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2012. Pada 

hari itu begitu istimewa karena tepat di hari ada dua umat yang merayakannya, 

yakni Islam dan Hindu.  

Yang menarik di sini adalah umat Islam dapat menjalankan ibadah shalat 

Jumat di masjid tanpa mengganggu kekhusukan umat Hindu dalam merayakan 

Nyepi.  Toleransi ini di dukung oleh beberapa kalimat suci di kitab suci umat 

Hindu yaitu kitab suci Weda yang bunyinya : “ bersembahyanglah menurut 

caramu masing-masing,namun tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu 

satu, agar dikau dapat hidup bersama dan bahagia” ( Kitab Rg Wrda X. 191, 2-40) 

Jarang terdengar orang Hindu menyulitkan umat Islam, baik dalam 

pelaksanaan ibadah maupun mengembangkan budaya Islam. Hari raya Nyepi 

adalah satu hari dalam ajaran Hindu dimana Umat Hindu tidak boleh beraktifitas 

total, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh keluar rumah. Bahkan pernah juga 
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terjadi dalam hari yang sama dimana Hari Raya Nyepi bersamaan dengan Idul 

Fitri. Umat hindu mengijinkan umat Islam untuk merayakan Idul Fitri dengan 

melakukan shalat dan menggunakan kendaraan serta bergembira merayakan hari 

kemenangan. 

Melihat fakta ini membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam akan masalah ini. Karena jikalau ditelaah lebih dalam, 

masalah ini penting karena di dalamnya terdapat dua pemeluk agama yang 

berbeda yakni Islam dan Hindu. Terlebih lagi hal ini jarang terjadi. Dua perayaan 

keagamaan besar di dalam satu hari.  

Penelitian yang sejenis pernah diteliti oleh orang lain. Namun di tempat 

yang berbeda dengan narasumber dan tema yang berbeda pula. Judulnya adalah 

“Toleransi Antar Umat Beragama” ( Studi Kasus Umat Islam dan Hindu di 

Kampung lebah Kabupaten Klungkung-Bali ) yang disusun oleh Nurhayati, Nim : 

99110013 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2003. Dengan adanya kemiripan ini, penulis 

dapat menggunakan skripsi ini sebagai bagian dari pencarian data dan sebagai 

skripsi terdahulu yang dapat membantu memperbanyak informasi yang 

dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  

Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai masalah ini dengan judul skripsi “Komunikasi Antar Pemeluk 

Agama Dalam Menjaga Toleransi Beragama” ( Studi pada masyarakat 

Kampung Bugis dan Kampung Anyar di Singaraja Pada Saat Perayaan 

Nyepi dan Shalat  Jum’at ) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di latar belakang di atas maka didapat beberapa 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

a. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung komunikasi antar 

pemeluk agama dalam menjaga toleransi antar penganut agama Islam dan 

Hindu di Kampung Bugis dan Kampung Anyar di Singaraja? 

b. Bagaimana menjaga komunikasi antar pemeluk agama dalam menjaga 

toleransi antara penganut agama Islam dan Hindu di Kampung Bugis dan 

Kampung Anyar di  Singaraja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

komunikasi antar pemeluk agama dalam hal menjaga toleransi antar 

penganut agama Islam dan Hindu di Kampung Bugis dan Kampung Anyar 

di Singaraja. 

b. Untuk mengetahui cara-cara untuk menjaga komunikasi antar pemeluk 

agama dalam hal menjaga toleransi antara penganut agama Islam dan 

Hindu di Kampung Bugis dan Kampung Anyar  di Singaraja. 

 

 



6 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah atau 

memperluas khasanah penelitian di dalam bidang Ilmu Komunikasi khusus 

antar budaya dan agama. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan 

bagi masyarakat wilayah lain guna mengetahui cara-cara menjaga 

komunikasi antar umat beragama dalam toleransi beragama dan 

mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung terjadinya 

komunikasi antar umat beragama tersebut agar tidak terjadi konflik di 

kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


