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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang  

Bali adalah salah satu pulau yang mayoritas pemeluk agamanya beragama 

Hindu. Menurut data teregistrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

kota Denpasar pada tahun 2013, jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 

456.065, di tempat kedua penduduk terbanyak adalah pemeluk agama Islam dengan 

jumlah sebanyak 182.054 .  

Table 1.1 jumlah penduduk kota Denpasar berdasarkan Agama 

 
Sumber: Denpasarkota.go.id 

 

Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang menjadi salah satu 

objek pariwisata terindah di dunia karena keindahan alam dan pantainya, dan 

pastinya kesenian budaya tradisional dan keagamaan yang sangat kuat hingga 

saat ini, dan hal menarik lainnya yang membuat Bali dikatakan sebagai surga 

dunia di setiap sudutnya. Kehidupan yang modern tanpa tidak menyisihkan 

sedikitpun adat istiadat, kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadikan Bali 
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sebagai inspirasi semua orang untuk menjaga, mencintai , dan terus 

melestarikan budaya sendiri.  

Tepatnya pada tahun 2002 Pasca terjadinya Bom Bali , perekonomian 

menurun drastis, pariwisata di Bali menjadi terpuruk karena sepi nya 

wisatawan yang berkunjung, munculnya travel warning dari Negara lain 

seperti Australia yang melarang masyarakatnya berkunjung ke Bali, dan 

dampak yang terasa hingga saat ini adalah terkait hubungan komunikasi yang 

terjalin baik antara masyarakat lokal Bali dengan masyarakat pendatang 

khususnya masyarakat muslim yang menjadi kaum minoritas di Bali 

mengalami kerenggangan. Stereotip yang muncul pada beberapa orang Bali 

asli terhadap simbol agama islam yang ada di Bali seperti wanita berjilbab 

ataupun pria ber sorban acapkali memunculkan diskriminasi simbol agama 

karena umat islam dianggap sebagai teroris. 

Di dalam aktivitas keagamaan umat islam di Bali di beberapa tempat 

juga terkena dampaknya. Hampir diseluruh kawasan di Bali saat ini sudah tidak 

diizinkan lagi oleh Banjar setempat untuk tidak mengumandangkan adzan 

menggunakan pengeras suara , sudah tidak adanya lagi penyiaran adzan 

maghrib dan subuh di seluruh chanel televisi di Bali. Seperti yang dilansir 

dalam Republica.co.id pada 29 Agustus 2014 yang memberitakan tentang 

sekelompok massa berdemonstrasi di depan kantor PT Jasamarga Bali Tol 

(JBT). Jelang Idul Fitri 1435 Hijriyah, massa dari Aliansi Hindu Bali terdiri 

atas Cakrawahyu, Yayasan Satu Hati Ngrestiti Bali, Yayasan Hindu Nusantara, 

dan Pusat Koordinasi Hindu Nusantara itu memprotes penggunaan kerudung 

dan peci hitam bagi karyawan di sejumlah perusahaan untuk menyambut 
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Lebaran. Selain kepada PT JBT, protes serupa juga ditujukan kepada 

perusahaan lainnya di Bali, antara lain, Hypermart, Smartfren, Hoka-Hoka 

Bento, dan Taman Nusa. Mereka menuntut agar perusahaan-perusahaan itu 

mencabut aturan pemakaian kerudung dan peci hitam bagi para karyawannya. 

 

Table 1.2 Berita mengenai Penolokan Simbol Islam di Bali 

                       

Sumber : Republika.co.id 

 

Selain itu dampak dari tragedi Bom Bali juga memiliki efek kehidupan 

antar umat beragama di Bali, banyak kendala yang dialami oleh umat Islam 

dalam kebebasan beribadah. Contohnya untuk mengurus perizinan 

pembangunan masjid atau mushola menjadi sulit dan juga banyak peraturan 

yang menetapkan tidak boleh menggunakan kerudung contohnya seperti di 

sekolah-sekolah negeri yang ada di Bali dan di beberapa perusahaan. Dikutip 

dari www.republika.co.id pada tahun 2014, muncul sebuah berita tentang 

larangan berkerudung yang terdapat di SMAN 2 Denpasar 

 

 

http://www.republika.co.id/
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Gambar 1.3 Berita larangan menggunakan jilbab 

.  

Sumber: www.republika.co.id 

Dalam realitas yang ada saat ini hampir seluruh sekolah negeri yang ada di 

Denpasar membuat peraturan yang sama yaitu larangan untuk berjilbab bagi 

muridnya. Bahkan pada papan pengumuman sekolah di SMAN 5 Denpasar juga 

terpampang tulisan bahwa seluruh siswa tidak boleh menggunakan penutup kepala 

dalam bentuk bagaimanapun. Keadaan yang sama juga terjadi pada SMA terfavorit 

di Denpasar yaitu SMAN 4, sekolah ini bahkan sempat tidak memperbolehkan 

siswanya yang beragama Islam untuk melakukan aktifitas beribadah di dalam 

sekolah. Begitulah realitas sosial yang terjadi saat ini di Denpasar hingga saat ini. 

Membahas sedikit sejarah masuknya Agama Islam di Bali yang dikutip dari 

balimuslim.com,  Agama Islam telah sampai di Bali diperkirakan pada abad ke 13 

dan 14 melalui kerajaan Gelgel, namun tepat nya mulai tahun berapa belum ada 

penelitian yang pasti.  Diakui atau tidak bahwa studi tentang asal muasal Islam di 

Bali masih terhitung langka. Sangat sulit untuk mendapatkan sumber tertulis 

mengenai sejarah masuknya Islam ke pulau Bali pertama kali. Namun beberapa 

sejarawan melacak keberadaan Islam di Bali melalui tradisi lisan dan adanya 

berbagai komunitas Islam yang ada di berbagai daerah di Bali. Melalui penelitian 
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di berbagai komunitas muslim di Bali dapat diketahui kapan Islam mulai berada di 

daearah tersebut, antara lain melalui penelitian masjid-masjid tua yang dibangun 

dan makam-makam kuno dari pemuka Islam di daerah tersebut yang sekarang juga 

dikenal dengan sebutan Wali Pitu dari Bali.  

Dengan demikian meski tak diketahui kapan pastinya sejarah Islam di Bali 

telah ada sejak dahulu, dan bukan dimulai oleh para pendatang atau pedagang yang 

bekerja dan mencari nafkah di Bali. Angka pemeluk agama islam di Bali semakin 

lama mengalami peningkatan didukung oleh faktor ekonomi mengingat pulau Bali 

menjadi tempat pariwisata yang banyak memberikan kesempatan bagi siapa saja 

yang ingin mengepakan peluang uang. Hal ini menjadi salah satu faktor yang 

membuat para pendatang yang biasanya didominasi dari pulau Jawa dan sekitarnya 

untuk bermigrasi ke Bali. 

Kelompok minoritas sendiri adalah kelompok yang susunan anggotanya 

selalu memiliki karateristik yang sama, sehingga tetap menampilkan perbedaan 

dengan kelompok dominan. Karateristik itu,meski tidak tampak, dapat dilihat 

secarafisik sehingga membuat angota –anggota itu berbeda. Kata Hebdig, 

kelompok minoritas merupakan kelompok yang berbeda secara 

kultural,fisik,kesadaran social,ekonomi sehingga perlu didiskriminasi oleh segmen 

masyarakat dominan atau oleh kelompok masyarakat sekeliling. Menurut Louis 

Wirth (1945) dalam buku (Liliweri, 2005: 106)  menetapkan kriteria kelompok 

minoritas seperti relative kurang berpengaruh atau berkuasa, menunjukan 

diferensiasi yang berbeda dengan mayoritas, selalu distereotip dengan negative, dan 

diperlakukan secara tidak adil.  
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Di tengah-tengah kehidupan mayoritas masyarakat Hindu yang kental 

dengan ritual keagamaan tradisi budaya nya, saat ini telah terdapat beberapa 

kampung Islam di beberapa kawasan di Bali yang telah ada sejak zaman dahulu 

diantaranya Kampung Loloan di Jembrana, Kampung Pegayaman di Buleleng, 

Kampung Gelgel di Klungkung, Kampung kecicang Islam di Karangasem, dan 

Kampung Kepaon di Denpasar. Rata – rata warga dari masing – masing Kampung 

Islam yang ada merupakan penduduk pendatang yang berasal dari luar Bali dan 

beberapa adalah orang asli Bali yang keturunan Islam. Dari beberapa kampung 

Islam yang ada di pulau Bali, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Kampung Kepaon karena posisinya yang terletak di Kota Denpasar yang menjadi 

pusat mobilitas umat Hindu yang ada di Bali. 

Kampung Kepaon Denpasar merupakan salah satu kampung Islam yang ada 

di Pulau Bali. Terletak di wilayah Pemogan Denpasar Selatan, namun  masuk dalam 

desa adat Kepaon. Walaupun saat ini terjadi perenggangan hubungan antar umat 

Islam dan Hindu di Bali khususnya di kota Denpasar, masih ada beberapa kawasan 

pemukiman yang dihuni pendatang Muslim hingga saat ini hidup damai 

berdampingan tetapi tidak terlepas dari peraturan adat Bali yang ada. Peneliti 

tertarik ingin lebih mengetahui bagaimana cara atau menjaga hubungan yang ada 

hingga saat ini dikalangan minoritas Agama Islam yang ada di Kampung Kepaon 

Denpasar.  

Karena jika ditelaah lebih dalam, masalah ini penting karena adanya dua 

pemeluk kepercayaan yang berbeda yaitu Hindu sebagai mayoritas Agama dan 

Islam sebagai salah satu minoritas Agama di Bali yang mana di Indonesia sendiri 

Islam menjadi Agama mayoritas nomer satu. Peneliti ingin melihat dari sisi berbeda 
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ditengah renggangnya komunikasi antara masyarakat Hindu dan Muslim yang ada, 

tapi sampai saat ini dua agama berbeda ini masih bisa menjalani kehidupan secara 

bersama di satu tempat. Menurut Snare dalam Liliweri,(2002:39-40) sebuah konflik 

dan komunikasi antarbudaya dapat diselesaikan melalui dialog yang baik,antara 

lain dengan identifikasi perspektif budaya dan hanya bantuan komunikasi kita dapat 

menyelesaikan berbagai konflik. Konflik harus dipandang sebagai unsur alamiah 

dari komunikasi yang mengalami hambatan, dan konflik hadir sebagai katalisator 

untuk memperbesar pengertian dan kerja sama antar manusia.   

Penelitian sejenis sebelumnya pernah diteliti oleh yang lain namun di 

tempat dan pembahasan yang berbeda. Penelitan tersebut adalah “Toleransi Antar 

Umat Beragama (Studi kasus umat Islam dan Hindu di Kampung Lebah Kabupaten 

Klungkung Bali ) oleh Nurhayati NIM 99110013 dan “Komunikasi antar Pemeluk 

Agama Dalam Menjaga Toleransi Beragama. ( Studi pada masyarakat kampung 

Bugis dan kampung Anyar di Singaraja pada saat perayaan Nyepi dan Shalat Jumat 

) oleh Irma 0820122. Dari penelitian terdahulu ini peneliti menjadikan skripsi 

terdahulu sebagai bagian dari referensi penelitian nantinya.  

Dari fenomena yang ada di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

diatas dengan judul skripsi “Komunikasi Antarbudaya Dalam Menjaga 

Harmonisasi Hubungan Antar Umat Beragama (Studi Deskriptif Kualitatif pada 

Masyarakat Kampung Kepaon Denpasar,Bali) 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjabaran di latar belakang diatas dibuat rumusan masalah : 

Bagaimana proses komunikasi antarbudaya dalam menajaga harmonisasi 

hubungan antar umat beragama Hindu dan Islam di Kampung Kepaon Denpasar? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi antarbudaya dalam menjaga 

harmonisasi hubungan antar umat beragama Hindu dan Islam yang ada di Kampung 

Kepaon Denpasar,Bali 

1.4 Manfaat Penelitian  

- Manfaat Akademis  

Secara akademis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada pengembangan ilmu yang terkait 

dengan komunikasi antar budaya dan antar  Agama. 

- Manfaat  Praktis  

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi bagi kelompok minoritas Agama Islam di Bali dan daerah lainnya 

dalam menjaga komunikasi antar umat beragama. Selain itu penelitian ini 

nantinya akan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat di daerah lain 

nya guna mengetahui cara menjaga komunikasi antar umat beragama dalam 

toleransi beragama dan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung 

terjadinya komunikasi antar umat beragama tersebut untuk meminimalisir 

terjadi konflik di kemudian hari. Selain itu harapan dari penelitian ini dapat 
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memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga 

kominkasi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.  

-Manfaat Sosial

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk menemukan 

kemungkinan terbaik dalam memecahkan permasalahan social dan memberikan 

gambaran penyebab dan akibat dari perubahan social atau kondisi tertentu. 


