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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara multikultural di dunia. Hal 

ini dapat terlihat dari kodisi sosiokultural maupun geografi yang berada di 

Indonesia. Indonesia memiliki jumlah besar kelompok etnik, budaya, dan agama. 

Menurut Alo Liliweri (2014) setiap masyarakat yang semakin majemuk, akan selalu 

terbentuk dalam kelompok- kelompok. Terbentuknya kelompok tersebut karena 

setiap anggota mempunyai cita- cita yang didasarkan pada nilai dan norma secara 

bersama mereka terima dan dipatuhi. Sama halnya dengan masyarakat bangsa 

Indonesia yang memiliki masyarakat yang majemuk, maka terbentuklah kelompok- 

kelompok etnik, budaya dan agama yang beranekaragam. 

Manusia yang berkelompok berdasarkan keyakinan, kepercayaan dan iman 

terhadap sesuatu yang bersifat sakral, itupun juga disebut dengan kelompok agama. 

Keberadaan kelompok agama di Indonesia juga beranekaram, menurut hasil Badan 

Pusat Statistik (BPS)  hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Terhitung 87,18 % 

dari jumlah 237. 641. 326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,9 % 

Kristen, 2,9% Katolik, 1,69 %, Hindu, 0,72 % Buddha, 0,05 % Kong Hu Cu ,13 % 

lainnya dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan www.bps.co.id). 

Sedikit melihat sejarah perkembangan agama di Indonesia. Negara 

Indonesia  mengakui enam agama yakni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha  

dan Khong Hu Cu. Namun, pada masa Orde Baru agama yang diakui oleh 

pemerintah Indonesia ada lima yakni, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan 

Buddha. Kemudian pada Era Reformasi berdasarkan keputusan Presiden 
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Abdurrahman Wahid  (Kepres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan 

keberadaan agama Khong Hu Cu di Indonesia. Berdasarkan Kepres tersebut, 

Pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia hingga saat ini 

oleh (Gunawan, 2009) . 

Menurut Alo Liliweri (2014) Agama mempunyai dua fungsi utama, yakni 

fungsi manifest dan latent. Fungsi manifest Agama yang pertama, menanamkan 

pola keyakinan yang di sebut doktrin, yang menentukan sifat hubungan 

antarmanusia dan manusia dengan tuhan. Fungsi kedua, ritual yang melambangkan 

doktrin dan mengingatkan manusia pada doktrin tersebut. Fungsi ketiga, 

seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut. Sedangkan 

fungsi latent mempunyai kekuatan untuk menciptakan perasaan etnosentrime dan 

superioritas yang pada gilirannya melahirkan fanatisme.  

Setiap kelompok agama mempunyai identitas tersendiri dalam cara berfikir, 

Ideologi, gagasan, cara  seseorang atau golongan dalam suatu pemahaman. Menurut 

Zastrow oleh Liliweri (2014) setiap kelompok etnik yang di pandang sebagai 

himpunan manusia yang memiliki kesamaan ras, agama, memiliki keterikatan etnik 

yang tinggi melalui sikap etnosentris. Suatu kelompok cenderung memandang 

norma- norma dan nilai dalam budayanya sebagai sesuatu yang mutlak. Hal tersebut 

digunakan sebagai tolak ukur dalam tidakan terhadap semua kebudayaan yang lain. 

Sikap etnosentrime membimbing para anggota kelompok etnik untuk memandang 

kebudayaan mereka yang paling unggul dari pada kebudayaan yang dihadapinya. 

Maka tidak heran jika di Indonesia sering kali bersilih konflik yang dilatar 

belakangi dengan perbedaan keyakinan beragama. 
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Sebagai satu identitas kelompok budaya juga dapat menimbulkan konflik, 

jika didalam identitas kelompok tersebut memiliki latar belakang yang berbeda- 

beda.  Seperti halnya Konflik antara Sunni dan Syiah yang terjadi di sampang 

Madura. Menurut Sumber berita Sindonews.com penyerangan terhadap penganut 

Syiah di Sampang, Madura, berakhir dengan duka. Dua orang tewas dan puluhan 

lainnya terluka. Ironisnya, penyerangan tersebut dilakukan pada saat warga 

melaksanakan “Lebaran Ketupat”, ritual yang biasa dilaksanakan warga Madura 

seminggu setelah merayakan Idul Fitri, Sumber berita sindonews.com (koran 

Sindo,2012, https://nasional.sindonews.com/read/667841/18/konflik-sunni-syiah-

di-madura-1346103220, diakses pada tanggal 04 Desember 2017). Penyebab 

konflik tersebut karena perbedaan pemahaman antar sunni dan Syiah. Kelompok 

sunni dan Syiah merupakan satu kesatuan yaitu Agama islam. Hal tersebut 

membuktikan bahwa meskipun satu identitas sebagai suku Madura tetapi 

didalamnya memiliki perbedaan latar belakang yang berbeda dapat menimbulkan 

konflik.  

 Hal yang sama  terjadi pada  konflik antar kelompok agama yang terjadi di 

Papua. Menurut sumber berita republika.co.id, sejumlah kelompok pemuda dari 

Gereja Gidi melakukan protes ketika gema takbir Idul Fitri berkumandang dari 

masjid di perkampungan Karubaga, Kabupaten Tolikara. Jemaat Gereja Gidi 

hendak menyampaikan protes, agar peribadatan umat Islam ketika itu tak 

menggunakan pengeras suara. Aksi penyerangan dengan melakukan pembakaran 

masjid saat umat muslim sedang menjalankan shalat Id di Karubaga, Kabupaten 

Tolikara, Papua. Sumber berita republika.co.id (Nuryono,Bambang,2015 

,http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrnasd-

https://nasional.sindonews.com/read/667841/18/konflik-sunni-syiah-di-madura-1346103220
https://nasional.sindonews.com/read/667841/18/konflik-sunni-syiah-di-madura-1346103220
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrnasd-pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham
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pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham; diakses pada 

tanggal 03 januari 2018) 

Pemicu suatu konflik antar  kelompok agama  dikarenakan kebiasaan 

seseorang memandang suatu perbedaan dengan sebelah mata. Menganggap bahwa 

yang beda itu tidak sejalan dengan fikiran setiap sekompok masyarakat yang 

berbeda agama. Hal tersebut menjadikan kelompok tersebut merasa paling unggul 

dan benar dari kelompok yang lainnya. Menurut Summber dalam Veenger (1990) 

sikap Etnosentrime menggambarkan budaya setiap kelompok merasa  lebih unggul 

dari pada budaya  kelompok lain yang lebih di remehkan. Steriotype cenderung 

mengarah pada sikap yang negatif terhadap orang lain. Ketika suatu kelompok 

masyarakat yang berbeda agama saling bertemu dan di antara mereka mempunyai 

perasaan yang negatif maka akan cenderung saling meremehkan. Banyak sekali 

konflik sosial yang di latar belakangi agama. Jika Komunikasi diantara kelompok 

agama yang berbeda di dahului dengan sikap stereotype maka akan mempengaruhi 

efektivitas komunikasi.  

 Beberapa keanekaragaman budaya, ras dan etnik di Indonesia memang  

tidak dapat terhindarkan akan terjadinya konflik. Karena di setiap budaya 

mempunyai identitas dan ideologi yang berbeda dalam suatu pemikiran kehidupan 

sehari- hari. Maka dengan hal tersebut akan muncul suatu pemikiran dalam 

penelitian ini. Apakah ada dalam suatu identitas kelompok tertentu,  dengan relasi 

yang dilakukan oleh kelompok budaya dalam satu wilayah, yang terdiri budaya 

yang berbeda menuju pada satu bentuk toleransi sosial.  

Pada akhirnya peneliti menemukan suatu fenomena yang terjadi pada 

identitas kelompok, yaitu masyarakat suku Tengger yang terletak di kawasan 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/18/nrnasd-pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham
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gunung Bromo desa Ngadas, kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang. Suku 

tengger merupakan suatu identitas kelompok yang memiliki latar belakang 

keyakinan yang berbeda- beda. Seperti masyarakat desa Ngadas yang memiliki tiga 

agama yang berbeda yaitu  Islam, Budha, dan Hindu. Walapun demikian, perbedaan 

agama tidak membuat hubungan interaksi antar anggota masyarakat menjadi kaku, 

melainkan mereka semua dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. 

Menurut Suliswati & Sofwati ( 2011: 18) masyarakat Indonesia yang terdiri 

dari berbagai budaya, karena adanya kegiatan dan pranata kusus. Perbedaan ini 

justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan intregasi sosial 

masyarakat dan pluralisme masyarakat  dalam tananan sosial, agama dan suku 

bangsa yang telah ada sejak nenek moyang, kebhinnekaan budaya yang dapat hidup 

berdampingan. Perbedaan agama bukan berarti suatu kelompok masyarakat harus 

memandang kelompok lain tidak benar. Tetapi dari perbedaan agama seharusnya 

kelompok masyarakat saling membangun tentang toleransi umat beragama 

dikalangan masyarakat Indonesia, maka hal tersebut menjadikan dasar identitas  

Indonesia dari negara- negara yang lainnya    

 Fenomena yang terjadi di desa Ngadas memiliki nilai toleransi umat 

beragama yang sangat kuat. Pada kehidupan sehari- hari  masyarakat desa Ngadas 

saling menyapa dan saling bergotong royong atas keharmonisannya. Fenomena 

keanekaragaman agama desa Ngadas yang menjadi ciri khas adalah keharmonisan 

dalam hubungan antara warga yang berbeda agama Islam, Hindu, dan Budha. 

Perbedaan agama tidak menjadi alasan masyarakat desa Ngadas dalam 

mengembangkan toleransi sosial. 
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Seperti halnya pak pahing, beliau merupakan salah satu masyarakat desa 

Ngadas yang memiliki anggota keluarga berbeda agama didalam satu rumah. Hal 

tersebut tidak menjadikan kendala bagi anggota keluarga pak pahing dalam 

kehidupan sehari- hari. Melainkan antar anggota satu dengan yang lain saling 

menghormati. Sangat Jauh sekali dari konflik yang terjadi dikalangan masyarakat 

di desa Ngadas. 

Berdasarkan hal – hal tersebut, peneliti tertarik akan melakukan penelitian 

mengenai bagaimana komunikasi antar kelompok masyarakat berbeda agama 

dalam mengembangkan relasi dan toleransi sosial, pada masyarakat suku Tengger 

di desa Ngadas. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

cerminan bagi masyarakat daerah lain di Indonesia dalam menjaga komunikasi 

antar masyarakat berbeda agama. pun bagaimana bentuk negosiasi pada suatu 

kelompok budaya yang bermacam- macam pada satu wilayah dalam 

mengembangkan relasi dan toleransi sosial kehidupan sehari- hari. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

bagaimana komunikasi antar kelompok masyarakat berbeda agama di desa 

Ngadas suku Tengger Kabupaten Poncokusumo kabupaten Malang dalam 

memelihara dan mengembangkan relasi dan toleransi sosial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi 

antar kelompok berbeda agama di desa Ngadas suku Tengger Kabupaten 

Poncokusumo kabupaten Malang dalam mengembangkan dan memelihara 

relasi dan toleransi sosial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi positif bagi progam studi ilmu komunikasi 

terutama mengenai komunikasi antar kelompok masyarakat berbeda agama 

dalam mengembangkan relasi dan toleransi sosial. Serta penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin mengadakan penelitian serupa. 

1.4.2 Manfaat sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran 

pertimbangan bagi: 

 

a) Bagi Pemerintah  
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 Terkumpulnya data otentik tentang toleransi antar umat 

beragama yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat 

maupun dikalangan pemerintah yang berada di Indonesia. Serta 

para pemimpin agama untuk saling menjaga kerukunan umat 

beragama dan menghindari konflik antar agama. 

b) Bagi Lembaga Sosial Masyarakat 

 Dapat memberikan pengetahuan baru mengenai tata cara 

dalam melakukan hubungan antar manusia dalam perbedaan latar 

belakang agama yang berbeda dengan baik.  

c) Bagi masyarakat  

Peneliti mengharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan tidaklah harus 

melakukan tindakan yang anarkis menimbulkan konflik dengan 

tindakan kekerasan serta diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan solusi agar terhindarkan konflik antar agama. 

 

 

 

 

 


