
BAB   I    
PENDAHULUAN 

A. Latar   Belakang 

Masyarakat perumahan Griya Malang Satelit (GMS) Perumnas Sawojajar adalah 

masyarakat baru yang terbentuk kurang lebih 30 tahun lalu. Lokasinya terletak pada tiga 

wilayah kelurahan yaitu Kelurahan: Madyopuro, Lesanpuro dan Sawojajar Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. Penduduknya sekitar 20.000 jiwa yang menghuni 7.000 unit 

rumah yang berdiri di atas kawasan seluas  180 HA. Pembangunan perumahan dilaksakan oleh 

Perumnas dan PT Karya Makmur yang dilaksankan dalam beberapa tahapan pemangunan 

dimulai tahun 1985 sampai 1998. 

 Penghuninya berasal dari berbagai daerah baik dari lokal Malang Raya, kota-kota di 

Jawa Timur, maupun dari kota-kota lain di Indonesia. Penghuni perumahan menempati 

rumahnya secara bertahap sebagamana pelaksanaan tahapan pembangunannya, hal ini 

berpengaruh pada  perkembangan masyarakatnya, sehingga pada waktu itu seolah-olah telah 

terbentuk status warga senior dan warga yunior atau warga yang sudah lama dan warga baru. 

Para penghuni yang sudah menempati rumahnya terlebih dahulu, mereka diberi kesempatan 

untuk membentuk kepengurusan  RT/RW walaupun jumlah penduduknya masih sedikit,  

karena masih banyak rumah yang kososng dan belum semuanya selsai dibangun. Setelah  

terbentuk kepengurusan RT/RW yang disyahkan oleh petugas kelurahan, kegiatan warga mulai 

terarah kepada kepentingan bersama. Wilyah administrasi RT/RW sudah jelas batas-batasnya 

yang ditentukan oleh Perumnas dan Kelurahan masing-masing, hal ini memudahkan 

pelaksanaan tugas para ketua RT/RW  dalam menjalankan tugasnya. Terbentuknya 

kepengurusan RT/RW berpengaruh juga terhadap interaksi sosial menjadi lebih lancar saling 

mengenal tentang pribadi masing-masing warga, karena setiap penghuni baru harus melapor 

kepada ketua RT/RW dan kemudian diperkenalkan kepada semua warganya pada saat 

pertemuan RT atau kesempatan kumpul-kumpul bersama. Anggota masyarakat mulai  

1 
 



menyesuaikan dengan peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh Ketua RT/RW, kegiatan 

bersama seperti pertemuan rutin, kerja bakti dan lain-lain dilaksanakan setiap bulan. 

Lingkungan fisik yang belum ada pohon-pohonan pelindung, halaman rumah-rumah yang 

masih menampung material dan sisa-sisa pembangunan, parit-parit saluran sepanjang jalan 

yang belum berfungsi dan sebagainya merupakan tugas utama warga dalam agenda kerja bakti 

RT/RW.  

Setelah halaman rumah masing-masing dan lingkungan jalan sudah mulai rapi program 

kerja selanjutnya kerjabakti diarahkan kepada pembangunan fasilitas umum, musola, masjid, 

bale RW, lapangan olah raga dan sebagainya. Dengan selesainya pembangunan fasilitas umum  

ini interaksi sosial kemasyarakat dapat berkembang dengan lebih maju lagi diantaranya warga 

bersama-sama solat berjamaah di musola atau di masjid, senam pagi rutin, latihan olah raga 

bola voli, bulu tangkis dan menyambut perayaan hari besar nasional dan keagamaan serta  

kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ikatan sosial di antara warga. 

Pada tahun 1998 penghuni perumahan mencapai lebih dari 90%, masih ada beberapa 

rumah kosong yang pemiliknya masih bekerja di kota lain atau dijadikan rumah singgah yang 

ditempati ketika liburan. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di 

Indonesia, berbagai paham keagamaan, tingkat pendidikan,  penghasilan, usia, politik dan 

sebagainya, namun mereka mempunyai hubungan sosial yang kuat, saling menghormati,  

rukun, bekerja sama dan tidak pernah terjadi konflik terbuka. Dari tahun ke tahun interaksi 

sosial masyarakat perumahan ini menampakkan integrasi sosial yang semakin meningkat kesan 

kohesifitas warganya, keramah-tamahan hubungan interpersonal, kebersamaan dan saling 

menghargai satu dengan lainnya. Situasi sosial semacam ini ditambah dengan lingkungan fisik 

yang tertata dengan baik serta lingkungan alam yang sejuk khas kota Malang memiliki daya 

tarik yang kuat bagi orang luar untuk tinggal di perumahan ini. Akhir-akhir ini banyak para 

pensiunan dari kota besar yang menetap di perumahan ini sebagai penghuni baru baik yang 
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menempati rumahnya sendiri maupun membeli rumah yang pemiliknya sudah pindah kepada 

ahli warisnya yang menetap di kota lain.  

Saat ini masyarakat perumahan GMS ini sudah berumur kurang lebih tiga puluh tahun,  

mereka sudah beranak cucu dan sebagian anak-anak mereka tidak tinggal lagi di sana mereka 

telah mempunyai rumah sendiri-sendiri di tempat lain. Ketika hari lebaran atau hari liburan 

panjang tiba mereka mudik dan berkumpul kembali bertemu dengan teman lama tetangga 

mereka menambah suasana gembira dan kebersamaan masyarakat. Bagi generasi kedua ini 

kemajemukan budaya bawaan sudah tidak begitu terasa karena mereka telah terintegrasi dalam 

budaya lokal yang lebih dominan dalam hal ini adalah budaya Jawa.  Sebagaimana menurut 

Shiraev & Levy (2012: 24) bahwa kultur bergerak dan berbaur, setiap orang memiliki 

kebebasan memilih kultur yang sesuai dengan harapannya, namun identitras kultur yang  

dinamis menyerap berbagai latar belakang, kepentingan, ide, dan pilihan dalam diri individual.  

Masyarakat perumahan Griya Malang Satelit merupakan masyarakat yang heterogen 

penduduknya kergaman suku bangsa, agama dan sekte agamanya, komunitas sosial, banyaknya 

partai politik dalam masyarakat dan lain-lain. Suku bangsa  Jawa, Madura, Sunda, Kalimantan, 

Minang, Batak, Bali, Flores, Makasar dan lain-lain, di antranya mereka bergabung dalam 

organisasi kedaerahannya masing-masing. Berbagai agama yang dianut masyarakat, seperti 

Islam, Katolik, Protestan, Kristen Jawi Wetan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu beserta sekte-

sektenya. Kelompok sosial lainnya berkembang sebagai komunitas hobi dan olah raga seperti 

sepeda “goes”, pengajian-pengajian, dan lain-lain. Demikian juga ragamnya partai politik 

dalam masyarakat dapat terlihat dari hasil pemilihan um um. 

Keragaman dalam masyarakat perumahan GMS ini menunjukkan sebagai masyarakat 

prismatik yang ditandai dengan tumpang tindihnya nilai-nilai budaya yang bersifat  tradisional 

dan pemikiran rasional. (Riggs, 1996:36). Masyarakat perumahan GMS memelihara nilai-nilai 

budaya Jawa, Islam dan keragaman budaya. Budaya jawa lebih dominan memiliki nilai-nilai 
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tradisional yang dipertahankan turun temurun di antaranya budaya slametan yang selalu 

dilakukan oleh mayarakat sebagai upacara ritual masyarakat (Geertz, 1989: 17). Melakukan 

upacara selamatan dengan tujuan terhindarnya dari segala gangguan alam, lingkungan sosial 

dan makhluk halus. Hasil penelitian Khairuddin (2015) menemukan bahwa  masyarakat  Jawa  

mempunyai tradisi ritual yang dilakukan  dalam  kehidupan  sehari-hari, salah  satu  warisan 

tersebut adalah selamatan kematian yang merupakan suatu rasa tanggungjawab apabila  ada  

orang  yang  meninggal  dunia,  baik  itu  keluarga  sendiri,  maupun  tetangga. Orang  Jawa  

percaya  bahwa  roh  orang  yang  meninggal  (makhluk halus) itu masih hidup di alam 

kubur/alam barzah dan lambat laun akan pergi dari tempat tinggalnya (Koentjaraningrat,  1994: 

335).  Kepercayaan  Jawa tentang kematian bahwa orang  yang  telah  meninggal  dunia akan 

kembali kepada Allah Swt, dan untuk melancarkan perjalanannya harus dikirimi doa dalam 

bentuk selametan kematian. Upacara selamatan kematian yang diisi dengan doa-doa Islam 

disebut “tahlilan” merupakan tradisi yang turun temurun dipertahankan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan berinteraksi sosial atau silaturahmi (Sari, 2017). Bagi masyarakat 

perumahan GMS tahlilan diyakini masih relevan terutama untuk memenuhi kebutuhan 

silaturahmi dalam rangka ikut berbela sungkawa kepada tetangga yang ditinggal oleh anggota 

keluarganya.  

Koentjaraningrat (1994: 147) berpendapat bahwa selamatan yang bersifat keramat 

berdasarkan suatu keyakinan keagamaan yang murni, dapat menggetarkan emosi keagamaan 

orang-orang yang melaksanakannya pada waktu upacara sedang berlangsung, dan adanya 

perasaan khawatir akan menimpanya musibah. Tetapi juga kadang-kadang hanya merupakan 

kebiasaan rutin saja yang dilaksanakan sesuai dengan adat keagamaan untuk memelihara 

solidaritas sosial dan untuk menciptakan suasana damai, bebas dari rasa permusuhan dan 

prasangka buruk terhadap orang lain, dan bisa berupa acara syukuran dari suatu peristiwa yang 

membahagiakan. Budaya selamatan banyak jenisnya seperti tingkeban, yaitu upacara yang 
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dilakukan ketika usia kandungan tujuh bulan. Selamatan dilakukan juga untuk memenuhi janji 

nazar setelah tercapai apa yang dimaksudkan, menempati rumah baru, sebelum melakukan 

perjalanan jauh, sembuh dari sakit yang membahayakan, dan keberhasilan dan keberhasilan 

dari perjuangan yang sulit. Hidangan selamatan yang telah didoakan dibagikan kepada semua 

yang hadir dan diberikan kepada tetangga yang tidak hadir. Penyelenggaraan selamatan 

mempunyai fungsi yang lebih dari sekedar upacara ritual dan pesta makan bersama atau 

menunjukkan status sosial melainkan sebagai sarana ajang silaturahmi, rasa persaudaraan dan 

kerukunan tetangga, rasa syukur atas karunia yang diterima dan harapan agar senantiasa dalam 

lindungan Yang Maha Kuasa (Khalil, 2008:283). Selamatan dalam skala yang lebih besar 

meliputi seluruh desa disebut “bersih desa” dengan tujuan membersihkan desa dari kejahatan 

yang menyebabkan kesengsaraan penduduk desa. Koentjaraningrat (1994: 375) menyebutnya 

“bersih dhusun” yaitu upacara yang mengandung unsur sim bolik untuk memelihara kerukunan 

warga masyarakat, penghormaran terhadap roh nenek moyang terutama pendiri desa, maka 

upacara ini menempatkan sajian berupa nasi tumpeng di makam pendiri desa. Perayaan ini ada 

di perumahan GMS yang dilakukan Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro bersama 

warga RW-RW di luar perumahan. Acaranya dipusatkan di kelurahan masing-masing dan 

acara ditutup dengan kirab karnaval setiap RW melalui rute yang melintasi perumahan GMS 

dengan menampilkan berbagai kreasi. Warga masyarakat menonton kirab di sepanjang jalan 

yang dilalui, dan memberikan sambutan yang positif, terjadi kontak sosial antara penduduk asli 

atau luar perumahan  dengan warga perumahan. 

Masyarakat Jawa menyukai kehidupan berkelompok, kegiatan bersama, membina 

hubungan kekeluargaan yang kuat dan mengutamakan kepentingan bersama daripada 

kepentingan pribadi. Berinteraksi secara kelompok lebih disukai bagi orang Jawa karena ada 

ikatan kebersamaan atau diakui oleh lingkungan sosialnya sehingga bisa ikut serta dalam 
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berbagai kegiatan yang diadakan oleh kelompok, kebiasaan ini sering dinyatakan sebagai 

slogan, mangan ora mangan sing penting kumpul (Damani, 2002: 15). 

Dalam keragaman budaya pada warga masyarakat perumahan Griya Malang Satelit 

nuansa budaya Jawa lebih terasa, karena budaya Jawa dipelajari dan diikuti oleh para 

pendatang sebagai akulturasi budaya.  Suku Jawa mayoritas tidak kurang dari 90% dari 

penghuni perumahan, dan tidak hanya orang Jawa Timur tetapi banyak juga dari Jawa Tengah. 

Mereka berinteraksi menggunakan bahasa, adat istiadat Jawa dan warga dari luar Jawa ikut 

menyesuaikan. Nilai-nilai budaya Jawa yang paling dasar adalah mempertahankan 

keharmonisan kelompok, menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, 

menjauhkan diri dari keterlibatan dalam konflik, oleh karenannya setiap individu wajib 

mengetahui kedudukan diri sendiri dan orang lain (status sosial) dalam masyarakat, sehingga 

saling hormat menghormati terjalin sesuai dengan statusnya. 

Jika terdapat suatu tindakan atau keputusan orang lain yang tidak sesuai dengan 

pendapat yang lainnya,  maka tidak segera dinyatakan ketidaksetujuaanya secara terang-

terangan, tetapi menunggu kesempatan yang baik untuk menyampaikannya, karena bisa 

dianggap merusak hubungan keserasian kelompok. Namun membiarkannya dengan harapan di 

waktu mendatang akan terjadi perubahan dengan sendirinya menjadi lebih baik. Respon 

semacam ini demi menyelamatkan hubungan baik dengan orang yang tersebut te lah dibangun  

dengan cara menunggu suatu waktu yang akan memperbaiki hubungan itu dengan sendirinya, 

menurut Baron & Byrne (2005:45) disebut loyalitas atau respons yang pasif-positif yaitu 

menunggu sampai perbaikan terjadi. 

Sambil menunggu perubahan terjadi, diam-diam mereka menceritakan kepada orang 

lain secara rahasia, orang Jawa menyebutnya bendhol buri.  Istilah bendhol buri ini merupakan 

katup yang bisa menjaga agar ketidaksukaan atau  ketidaksetujuan dalam interaksi kelompok 

tidak meletus menjadi konflik namun bisa tersalurkan secara psikologis.  
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Jika terjadi konflik antar individu, adalah rahasiah yang tidak boleh diketahui oleh 

orang lain, telebih oleh orang banyak. Ketika mereka yang berkonflik sama-sama berada dalam 

lingkungan sosial menampakkan hubungan yang biasa-biasa saja seperti tidak pernah terjadi 

konflik, namun bila tidak ada kehadiran orang lain menyertai mereka, maka sikap dan perilaku 

konflik akan nampak. Sikap dan perilaku tersebut merupakan kehati-hatian dalam upaya 

menjaga keharmonisan hubungan kelompok yang diyakini sebagai nilai budaya paling penting, 

dan semua orang berkewajiban mengendalikan perasaannya. 

Masyarakat perumahan GMS melesatarikan nilai-nilai budaya Jawa dalam kehidupan 

sehari-harinya juga mempraktikkan nilai-nilai Islam. Penghuni perumahan mayoritas 

beragama Islam, hampir semua fasilitas umum untuk tempat ibadah didirikan masjid atau 

musala, bahkan ada beberapa rumah penduduk yang dijadikan musala. Masjid dan musala  

berjumlah sekitar 23 unit. Gereja hanya ada satu unit, adapun pelaksanaan kebaktian bagi umat 

yang belum memiliki tempat ibadah dilaksanakan di rumah-rumah penganutnya.  

Budaya Islam sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari seperti azan salat lima waktu 

berkumandang di semua masjid dan musala dengan menggunakan pengeras suara, peringatan 

hari besar Islam, khusus bulan Ramadan dan Idul Fitri, serta Idul Adha yang kegiatannya 

melibatkan seluruh masyarakat Islam. Kegiatan peribadatan di masjid terutama pelaksanaan 

solat berjamaah lima waktu menjadikan warga sering bertemu, saling mengenal lebih dekat, 

menjadi lebih akrab, tercipta iklim persaudaran seagama, dan terbentuknya integrasi sosial.  

Hari terakhir bulan Ramadan merupakan saat memuncaknya kesibukan takmir, jamaah masjid 

dan umat Islam sehubungan dengan acara pengumpulan zakat sampai malam Idul Fitri dan 

pendistribuasiannya harus didistribusikan sebelum salat Idul Fitri di pagi hari. Pendistribusian 

kepada warga yang setempat tidak banyak sehingga zakat yang terkumpul selebihnya 

disalurkan ke masyarakat di luar perumahan, dan para duafa yang dikumpukan di masjid.  
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Sedangkan pada hari raya Idul Adha setiap masjid atau musola melaksanakan 

penyembelihan khewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada warga setempat dan 

sebagian lagi disalurkan ke panti-panti asuhan dan masyarakat luar. Kegiatan ibadah yang 

cukup melelahkan ini dilaksanakan setiap tahun, secara tidak langsung dan dengan pelahan-

lahan telah mendekatkan hubungan antar warga dan sekaligus menciptakan integrasi sosial 

masyarakat Islam khususnya dan umumnya masyarakat luas.  

Masyarakat Islam memperlihatkan kebersamaan dalam kegiatan sosial keagamaan, 

namun secara pribadi bebas menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa saling 

mengintervensi. Warga masyarakat Islam dalam menyikapi perbedaan paham aliran umumnya 

ini tidak mengedepankan fanatisme, namun dengan kesadaran bahwa perbedaan adalah hal 

yang wajar, saling menghormati dan menghargai lebih diutamakan, namun tidak mengurangi 

kekhusyuan dalam pengamalan  agama menurut keyakinannya masing-masing.  Interaksi sosial 

di antara warga tetap terpelihara dengan baik, tidak memperuncing perbedaan namun lebih 

fokus kepada toleransi hak orang lain dalam melaksanakan keyakinannya serta menjunjung 

tinggi kesatuan  umat Islam.  

Pengurus ketakmiran masjid mempunyai kebijakan tersendiri yang khas dalam  

menyelenggarakan ibadah sesuai dengan visi misi paham keagamaannya. Pandangan 

keagamaan pengurus takmir bisa berbeda dengan sebagian jamaahnya, bahkan di antara 

pengurus ketakamiran pun dalam hal-hal tertentu bisa berbeda pendapat. Jamaah sebuah masjid 

paling tidak terdiri dari tiga kategori kelompok yaitu: a) jamaah yang setia, kegiatan apapun 

yang diselenggarakn oleh takmir akan mengikutinya dengan khusuk. b) jamaah yang kurang 

setia, dalam hal-hal terentu tidak sependapat dan tidak mengikuti semua kegiatan masjid. c) 

jamaah yang hanya mengikuti jamaah salat lima waktu saja dan kadang-kadang salat atau 

mengikuti pengajian di masjid lain. Bukan rahasia lagi, kategori jamaah masjid seperti ini 

masing-masing pribadi sudah saling mengetahui siapa-siapa masuk dalam kategori yang mana. 
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Perbedaan sikap antara jamaah terhadap pengurus ketakmiran masjid tidak mengurangi 

keeratan hubungan interaksi jamaah, mereka saling memaklum i, menghargai,  menghormati 

dan tidak pernah membicarakan perbedaan-perbedaan tersebut. 

Upaya yang dilakukan pengurus takm ir ketika terjadi perbedaan pendapat dalam  

menghadapi masalah pelaksanaan ibadah, takmir melakukan pendekatan kepada dua hal, yaitu: 

a) menyerahkan kepada pertemuan pengurus untuk memusyawarahkannya atau b) melakukan 

konsultasi dengan ulama, kiai atau ustad-ustad yang mempunyai kemampuan pada bidang ilmu 

yang diperlukan untuk mengatasi kasus tersebut.  Dalam masalah-masalah yang  menjadikan 

perbedaan pendapat di antara para pengurus takmir dan di antara jamaah dapat menampakkan 

sekurang-kurangnya ada dua kelompok yaitu yang pro dan kontra. Tetapi dalam perjalanan 

selanjutnya biasa salah satu kelompok ada yang mengalah untuk mengikuti kelompok lainnya 

dengan harapan menghindari terjadinya konflik yang merugikan bersama.  

Selain tugas pengurus takmir mengkondisikan agar tidak terjadi konflik maka 

dipertimbangkan agar kedua kelompok yang berbeda pendapat  itu keduanya diberi kesempatan 

untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, dengan cara membagi jadwal 

yang sama terutama jadwal imam salat. Pelaksanaannya takm ir membuat jadwal salat dan 

pengajian dalam satu pekan diisi oleh kedua kelompok tersebut. Misalnya hari Senin hingga 

Rabu dipim pin oleh kelom pok-1 dan hari Kamis hingga Jumat dialokasikan bagi kelom pok-2. 

Ternyata dengan cara seperti itu masyarakat menjadi tidak fanatik terhadap salah satu 

kelompok, mereka malah menjadi lebih toleran dan saling menghargai karena para ustad 

pengisi pengajian dari dua kelompok tersebut mengkaji ilmu agama dari sumber yang sama, 

dan tidak pernah membahas hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan. Masyarakat 

sebagai jamaah masjid tersebut memaklumi pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan orang lain 

yang berbeda dengan pemikiran dan kebiasaan dirinya, sehingga mereka lebih yakin kepada 

apa yang mereka miliki dan tidak meresa terganggu dengan cara kebiasaan orang lain.  Masjid 
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seperti ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga, silahkan melaksanakan 

ibadah  menurut paham yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan masyarakatpun 

menginginkan terjalinnya kerukunan masyarakat. Perbedaan diakui sebagai hal yang wajar, 

selalu ada, oleh karenanya harus menghindari terjadinya konflik yang dapat merugikan semua 

pihak. Semua pihak menyadari bahwa masjid yang ada di dalam perumahan dibangun dengan 

swadaya seluruh warga yang sekitar untuk kepentingan bersama, tidak ada satupun masjid yang 

berdiri di perumahan ini sebagai pemberian dari salah satu golongan, atau organisasi masa 

manapun. Masjid dibangun oleh masyarakat Islam yang berada di sekitar masjid tersebut. Oleh 

karenanya bentuk monopoli dari mayoritas atau minoritas tidak perlu terjadi, semuanya berhak 

mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi pengelola masjid demi keutuhan persatuan 

semua warga.  

Upacara syukuran dalam masyarakat Islam mirip dengan  selamatan pada budaya Jawa 

mengandung makna ucapan terima kasih sambil memohon keridaan Tuhan atas tercapainya 

tujuan dan kirim doa kepada arwah leluhur, dilaksanakan ketika mendapat rizki yang banyak, 

menempati rumah baru, persiapan pemberangkatan haji, menjelang hajat pernikahan, setelah 

melahirkan, khitan dan sebagainya. Upacara syukuran ini biasanya mengundang tetangga dekat 

yanag diwujudkan dalam bentuk membaca tahlilan, khotaman Al Quran atau istigosah, 

pengajian yang diisi dengan ceramah oleh seorang mubalig, diakhiri dengan makan bersama 

dan pulang membawa nasi kotak dan jajanan sebagai berkat. Semakin sering upacara 

keagamaan dilakukan masyarakat  maka berkat makanan semakin banyak, bahkan seseorang 

bisa membawa tiga berekat ketika ada tiga orang yang meninggal bersamaan dalam satu pekan, 

maka tahlilan bisa dilakukan setelah asar, setelah magrib dan setelah isyak. Belum lagi jika ada 

selamatan kandungan tujuh bulan, kelahiran bayi dan sebagainya masyarakat disibukkan 

dengan makan-makan dan pulang membawa berkat.   
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Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat Islam adalah pengmpulan beras untuk zakat 

fitrah setiap tahun, pendistribusian daging khewan kurban, makan bersama, berkat makanan 

dan jajanan yang dibawa pulang dari tahlilan, syukuran dapat menambah kerukunan dan 

integrasi sosial warga sebagamana penelitian yang dilakukan oleh Nashrulloh & Harianto 

(2015) 

Masyarakat perumahan sebagai masyarakat yang heterogin mempunyai keragaman 

etnis, budaya, status sosial, kemampuan ekonomi, agama, tingkat pendidikan dan lain-lain. 

Penghuni perumahan ini memiliki keragaman aspek-aspek sosial, budaya, agama, ideologi, 

politik sebagai keragaman horizontal dan  status sosial, pendidikan, dan kemampuan ekonomi 

sebagai keragaman vertikal. Keragaman horizontal dan verikal ini melahirkan kepentingan-

kepentingan yang berbeda antar individu maupun kelompok, dan dapat menimbulkan konflik 

kepentingan. Menurut Liliwerti (2005:257) bahwa konflik antar etnik  terjadi dalam banyak 

konteks bisa karena antar pribadi, komunitas, regional maupun dalam negara. Sedangkan 

sumber konflik berasal dari ketidak setaraan atau perbedaan disposisi, persepsi, orientasi nilai,  

sikap dan tindakan dalam merespons situasi sosial, historis, kesadaran sosial, ekonomi, 

ideologi, politik, bahkan situasi yang berkaitan dengan konflik antar etnik. 

 Selama ini warga perumahan menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak pernah 

muncul ke permukaan masyarakat, mereka dapat mengelola konflik dengan sebaik-baiknya 

yang berdasar kepada nilai-nilai kebersamaan yang mereka peroleh dari interaksi sosial yang 

mereka lakukan. Nilai-nilai kebersamaan itu mendorong mereka hidup berdampingan dalam 

kesetaraan, bertetangga dengan baik dan membentuk rukun tetangga yang saling menghargai 

dan menghormati satu sama lain. Mereka mengutamakan kepentingan bersama atau 

kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi untuk memelihara hubungan yang telah 

terbangun baik. Mereka berinteraksi dengan toleransi yang luas, dapat memahami kepentingan 

orang lain, kebiasaan-kebiasaan masing-masing sebagai hal yang lumrah. saling bertegur sapa 
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ketika bertemu, saling membantu dalam kepentingan mendesak dari orang lain, penataan, 

kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, oleh karenanya mereka selalu peduli terhadap 

kepentingan bersama dan berusaha menjadi anggota kelompok sosial yang baik. Menurut 

Berry, dkk. (1999: 590) bahwa jati diri sosial mempostulasikan bahwa orang merindukan 

jatidiri sosial yang dinilai secara positif dengan membandingkan diri mereka dengan anggota 

kelompok lain dan mereka berupaya mengkategorisasikan dan membedakan diri mereka dari 

yang lain dalam arah positif.  

Menurut Soekanto (2014:109) bahwa terjadinya hubungan yang akrab dimulai dengan 

individu-individu yang saling mengenal, saling melihat, saling berbicara, agar kemudian dapat 

bertukar pikiran, menyampaikan gagasan-gagasan ataupun mengeluarkan uneg-uneg perasaan, 

makan bersama, jalan-jalan, belajar, main-main dapat mewujudkan persahabatan. Masyarakat 

perumahan dapat meningkatkan keeratan hubungan di antara warganya agar terus berkembang 

melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid-masjid, pertemuan RT, 

kegiatan RW, komunitas-komunitas hobi, dan interaksi sosial la innya.  

Nampak usaha warga untuk memelihara integrasi sosial yang telah dibina sejak awal 

kedatangan mereka, saling membantu, dengan rasa simpati dan empati. Sikap dan perilaku 

positif dari masyarakat menciptakan kegiatan-kegiatan bersama yang dapat mendorong warga 

dapat saling bertemu secara rutin dalam acara-acara keluraga maupun kegiatan sosial seperti 

kegiatan olahraga, upacara agama, dan sebagainya. Pertemuan ini dapat mempererat hubungan 

baik dan terjalinnya integrasi sosial di kalangan warga. Soekanto (2014:111) mengatakan suatu 

kelanggengan dalam hubungan lebih didasarkan kepada kesukarelaan setiap individu untuk 

menciptakan hubungan dengan orang lain. 

Walaupun demikian masyarakat tidak terbebas dari perbedaan pandangan politik dan 

ideologi yang dapat mendorong terjadinya konflik horizontal sesama warga. Setiadi & Kolip 

(2015: 585) mengatakan bahwa hal yang paling mudah menyulut konflik horizontal ialah faktor 
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ideologi, sebab ideologi seringkali dijadikan sebagai acuan hidup berharga mati bagi satu 

kelompok. Artinya, keyakinan terhadap kebenaran ideologi tidak dapat ditawar-tawar lagi 

walapun harus ditebus dengan darah dan nyawa. Ternyata pada masyarakat perumahan GMS  

tidak demikian, perbedaan pandangan ideologi atau politik adalah masalah pribadi tidak di 

bawa-bawa ke dalam pergaulan sehari-hari, tidak menunjukkan sikap yang membeda-bedakan 

antara teman se-ideologi dan orang lain, sehingga dalam interaksi sosial tetap berupaya 

memelihara kesatuan dan kebersamaan warga. 

Kegiatan sosial, baik secara rutinitas keagamaan, budaya, maupun kegiatan RT.RW, 

mereka saling bekerja sama, guyub, dan meningkatkan kerukunan antara warga atau kelompok 

masyarakat. Sebagai contoh bagaimana keguyuban budaya Jawa ketika tetangganya akan 

melaksanakan hajat pernikahan anaknya, keluarga terdekat, kerabat dan tetangga sekitarnya 

akan membantu semua pekerjaan hingga selesai acara tanpa dim inta, secara otomatis mereka 

datang dan bekerja sebisa-bisanya. Mereka hadir ada yang seminggu sebelumnya biasanya dari 

keluarga dekat dan setiap hari bertambah banyak, terutama mulai malam hari karena bagi yang 

bekerja waktu luangnya pada saat itu. Semua persiapan mulai dari hidangan makanan, tenda, 

dekorasi, dan sebagainya dikerjakan oleh pihak ketiga, bagi keluarga (famili), kerabat dan 

tetangga tidak terlalu banyak yang yang harus dikerjakan, namun  yang paling penting adalah 

kehadiran mereka adalah menemani tuan rumah yang punya hajatan sampai larut malam, 

sambil ngobrol-ngobrol atau menyampaikan ide-ide baru untuk keperluan acara. Kegiatan 

warga seperti ini merupakan warisan budaya yang turun temurun untuk mempertahankan 

keutuhan masyarakat Jawa khususnya dan keseluruhan masyarakat umumnya atau untuk 

membangun integrasi sosial yang lebih luas. 

Berbagai profesi dan status sosial yang berbeda-beda seperti dosen, guru, ustad, 

pegawai Pemda, tentara, polisi, hakim, jaksa, pengacara, pegawai BUMN,  wiraswasta, 

pensiunan, dan sebagainya. Menyebabkan masing-masing orang mempunyai cara pandang dan 
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menganalisis masalah yang berbeda-beda sehingga kesepakatan bersama merupakan bagian 

kehidupan yang sangat penting untuk menghindarkan terjadinya konflik. Pada umumnya setiap 

pribadi berusaha untuk menghindari terjadinya konflik di antara warga, oleh karenanya mereka 

membuka ruang toleransi yang seluas-luasnya. Untuk mengantisipsi kemungkinan terjadinya 

kesenjangan sosial tersebut masyarakat membentuk berbagai komunitas, seperti komuniatas 

keagamaan, olah raga, kesenian, kegiatan sosial, hobi, dan sebagainya.  

Masyarakat perumahan GMS yang masih berpandangan tradisional lebih 

mengutamakan hirarki, kepatuhan dan mitos untuk mengatasi kesulitan atau menghilangkan 

penyakit dengan upacara agama sedangkan pandangan rasionalistik yang lebih mengutamakan 

kesamaan, pemecahan masalah dengan cara-cara rasional. Kepemimpinan dalam masyarakat 

prismatik perumahan GMS nampak kekuasaan dari seorang tokoh masyarakat disegani dan 

diikuti pendapatnya karena kewibawaannya yang menjadi kharismatik sebagai bentuk 

kepemimpinan tradisional. Namun dalam kepemim pinan formal ketua RT/RW, organisasi 

kemasyarakatan lainnya dilakukan pemilihan oleh masyarakat, semua warga mendapat 

kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpim,  sebagai ciri-ciri masyarakat modern. Para 

pemimpin masyarakat mengambil keputusan campuran (mix) antara cara modern dan 

tradisional,  berusaha menemukan kesepakatan namun tetap saja kharisma pemuka masyarakat 

memiliki kekuatan untuk dipatuhi  oleh warga. Menurut Riggs (1996: 211) bahwa seorang 

pemimpin kharismatik bisa mewujudkan kekuasaan formalnya yang bersifat keduniawian dan 

kekuasaan tidak formal atau latennya dengan kesaktiaannya. Pada masyarakat agama orang 

yang berkharismatik adalah orang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, 

menguasai ilmu agama, serta dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan tafsir 

ayat-ayat dari kitab suci, doa-doa, atau bacaan-bacaan kitab suci. Bahkan pemimpin 

kharismatik mempunyai kemampuan lebih di antaranya doa-doanya dikabul, seperti orang-

orang yang sakit merasa perlu mendatanginya dan meminta doa agar sakitnya cepat 
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disembuhkan Allah Swt. Sebagai contoh masyarakat prismatik ini mengakui bahwa penyakit 

dapat disembuhkan dengan obat-obatan, tetapi tidak cukup manjur jika tidak disertai doa  

(Riggs, 1996: 208). 

Hadirnya keragaman komunitas  dalam masyarakat yang ditandai dengan banyaknya 

oraganisasi kemasyarakatan atau poli komunalisme, tumpang tindihnya  pemikiran-pemikiran 

tradisional dan modern atau saling melapisinya antara pandangan ritualistik dan pandangan 

rasional. Masyarakat perumahan GMS ini menampakkan sebagai masyarakat prismatik sesuai 

dengan pendapat R iggs yang disebut poli-komunalisme (Riggs, 1996:186) seperti, organisasi: 

keagamaan, massa, politik, sosial, ekonom i, seni budaya, kemanusiaan, kedaerahan, hobi, olah 

raga dan sebagainya. Organisasi keagamaan baik yang ada secara nasional, misalnya organisasi 

massa seperti, Nahdlotul Ulama, Muslimat, Muhammadiyah, Aisyiayah, Jamaah Tabligh, 

Jamaah Sholawat, Jamaah LDII, kelompok-kelompok jamaah haji, kelompok-kelompok 

jamaah ta’lim, dan lain-lain. Beberapa organisasi keagamaan ini di antaranya ada yang 

mempunyai kebijakan yang saling bertentangan, disebabkan cara memaknai agama  yang 

berbeda, sehingga mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang berkelanjutan. 

Namun karena banyaknya kepentingan yang sama dalam interaksi sosial di masyarakat, 

misalnya acara hajat pernikahan, kematian anggota keluarga, peringatan hari besar nasional, 

peringatan hari besar agama dan acara lainnya yang dapat mengurangi dan menghindari 

terjadinya konflik pribadi maupun kelompok. 

Organisasi kedaerahan berkembang pesat, aktifitasnya berupa pertemuan rutin di rumah 

warga, dan mendapat dukungan warga setempat sebagai rasa toleransi terhadap komunitas lain. 

Beberapa komunitas kedaerahan seperti keluarga Madura, kerukunan masyarakat Ambon, 

persatuan keluarga Sulawesi Selatan, paguyuban Parahiyangan, dan sebagainya. Setiap 

organisasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menghimpun anggota agar dapat memelihara 

budaya asal, bersilaturahmi sebagai pelipur kerinduan kampung halaman, saling membantu dan 
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mengutamakan kesejahteraan anggota di daerah perantauan. Mengutamakan kebersamaan, 

tidak mementingkan identitas pribadi, perbedaan agama, pandangan politik, status sosial 

ekonomi, dan berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bersama. Dampak kegiatan 

organisasi ini positif untuk masyarakat setempat, terutama dalam bidang kemanusiaan seperti,  

kegiatan rutin dalam memberikan santunan kepada yatim piatu, duafa, menyelenggarakan 

pengobatan masal, khitanan masal, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Walaupun 

merupakan organisasi kedaerahan, namun kegiatannya lebih kepada kegiatan sosial 

kemasayarakatan. Oleh karena itu peluang untuk bekerjasama dengan oraganisasi kedaerahan 

yang lain dan dapat menghindari atau menyelesaikan jika terjadi konflik. 

Komunitas kecil olah raga hobi seperti kelompok pejalan kaki, speda gowes, bulu 

tangkis, bola voly dan sebagainya. Kelompok pejalan kaki (jogging) dari orang tua setengah 

baya hingga usia lanjut, kegiatannya berlangsung di pagi hari melalui sepanjang rute jalan yang 

ada di dalam kompleks perumahan, biasanya kelompok ini anggotanya warga yang tetangga 

dekat. Kebanyakan mereka pensiunan dari berbagai instansi, ada yang sudah mereka kenal 

sebelumnya, mereka memiliki banyak waktu luang, hubungan mereka berlanjut dengan saling 

berkunjung dan menjadikan hubungan semakin  dekat.  

Kelompok olah raga hobi la innya adalah “sepeda gowes” yang anggotanya mempunyai 

stamina fisik yang cukup baik. Selain itu olah raga ini membutuhkan biaya yang cukup besar 

karena harga speda dan biya perawatannya termasuk mahal. Hubungan sosial dalam kelompok 

ini lebih kuat dan ketergantungan satu sama lain, kesepakatan bersama merupakan dasar dari 

setiap keputusan kelompok. Perjalanan jarak jauh, medan yang sulit, dan banyak rintangan 

dapat meningkatkan kerja sama mereka.  

Latar belakang anggota masyarakat perumahan Griya Malang Satelit dari sisi budaya, 

agama, etnis, keragaman organisasi dan sebagainya membentuk pandangan, sikap dan perilaku 

mereka untuk mempertahankan  terwujudnya integrasi sosial serta berusaha meredam konflik 
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yang mungkin terjadi. Cara-cara mereka mewujudkan integrasi sosial yaitu dengan 

menciptakan sekaligus memasyarakatkan simbol-simbol integrasi sosial dalam kehidupan 

sehari-hari.   

Mekanisme kerja simbol-simbol integrasi sosial yaitu menggugah kesadaran individu 

sebagai anggota masyarakat untuk melakukan aktivitas bersama secara berkesinambungan 

dengan imbalan kesejahteraan pribadi yaitu perasaan diterimanya dan dihormatinya oleh 

lingkungan sosial, serta terhindar dari prasangka sosial yang negatif. Tidak terlepas dari 

karakter sebagai bangsa Indonensia yang mempunyai ragam budaya, agama, suku bangsa dan 

beserta stratifikasi sosialnya, yang telah melahirkan kesatuan dan persatuan bangsa “bhineka 

tunggal ika” pada masyarakat perumahan. Berkaca pada pengalaman konflik yang telah terjadi 

di berbagai daerah Indonesia warga masyarakat perumahan GMS berusaha menciptakan 

ikatan-ikatan sosial yang dapat mempersatukannya melalui simbol-simbol integrasi sosial.  

Kegiatan sosial yang melibatkan semua warga misalnya peringatan kemerdekaan 

Republik Indonesia, yang dimeriahkan dengan berbagai acara seperti, permainan anak-anak, 

pertandingan olah raga, perlombaan orang dewasa dan orang tua, gerak jalan, bazar makanan, 

santunan ke yatim piatu, dan sebagainya. Kegiatan perayaan hari kemerdekaan ini dilakukan 

setiap tahun oleh RW/RT yang ada di perumahan, sudah menjadi tradisi dan tuntutan 

masyarakat yang tidak bisa digantikan dengan model lain.  Kesibukan masyarakat sejak awal 

bulan hingga akhir bulan Agustus, menghias kampung dengan memasang umbul-umbul 

sepanjang jalan di lingkungan RT masing-masing, bendera merah putih di gapura masuk setiap 

wilayah RT/RW. Kerja bakti kebersihan dan keindahan lingkungan, membersihkan saluran got 

air dan mengecat pagar rumahnya sendiri-sendiri. Kegiatan positif ini dapat meningkatkan 

keindahan dan kesehatan lingkungan sekaligus meningkatkan keeratan hubungan serta  

kebersamaan sesama warga. 
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Kegiatan keagamaan dilakukan oleh umat Muslim perumahan, melalui kebersamaan 

duduk bersama dan melakukan ritual mengirim doa kepada para arwah leluhur dan bersedekah 

makanan kepada tetangga dan kerabat.  Merayakan hari Idul Fitri setelah menjalankan ibadah 

puasa Ramadan merupakan kegembiraan bersama bagi umat muslim. Saling kunjung 

mengunjungi dari rumah ke rumah dan saling bersalaman. Masing-masing individu terdorong 

ingin menyampaikan rasa suksesnya menjalankan ibadah puasa, meminta maaf jika ada 

kesalahan yang telah dilakkukan sengaja maupun tidak sengaja, oleh karenanya bertemu 

dengan tetangga sangat penting dan tidak memandang perbedaan agama. Kesadaran ini 

menggambarkan bahwa suasana Idul Fitri dapat memupuk persaudaran sesama warga dan 

integrasi sosial.  

Penelitian Hakam Saiful (2015) menyatakan bahwa perayaan Idul Fitri yang 

menyangkut halal-bi halal sungguh telah mengembirakan umat Muslim khususnya di Jawa 

dibanding dengan yang dirasakan di negeri asalnya, karena merupakan kelanjutan dari tradisi 

lokal kuno, tidak menghilangkannya secara radikal, ketika proses dakwah Islam dilakukan. 

Perayaan Idul Fitri menciptakan suasana hati bahagia, mempengaruhi sikap positif akhirnya 

mendorong orang berperilaku positif. Perilaku positif dalam situasi Idul Fitri ialah meminta 

maaf dan kesediaan memaafkan orang lain. Secara psikologis orang-orang yang merasakan 

bahagia mereka akan merasa baik terhadap orang lain. 

Kegiatan rutin warga untuk rembukan menyampaikan pendapat bagaimana mengatasi 

atau memajukan sesuatu yang berguna bagai semua warga dicapai melalui   pertemuan rutin 

membuat jarak hubungan antar warga semakin dekat, keterbukan, dan saling ketergantungan 

antar warga menjadi lebih kuat. Pertemuan-pertemuan warga dilakukan oleh kelompok bapak-

bapak dan kelompok ibu-ibu sendiri-sendiri. Bapak-bapak melalui organisasi RT/RW. Ibu-ibu 

menangani pengumpulan dana untuk kepentingan bersama melalui oraganisasi PKK seperti 

uang jempitan.   
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Menurut Hasyim dan Pratama (2014) jimpitan  merupakan  salah satu  upaya  untuk  

mengadakan  modal  bagi  kegiatan masyarakat seperti iuran sampah, lampu jalan dan berbagai 

iuran bersama lainnya. Jimpitan juga  menunjukkan  tradisi  masyarakat  desa  yang  terus  

menjunjung  gotong  royong, kebersamaan dan saling tolong menolong.  

Penelitian Lilik Aslichati (2011) menyimpulkan bahwa organisasi PKK sebagai sarana 

pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Organisasi PKK belum dapat 

menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih 

berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan 

yang tidak bekerja atau pensiunan. 

Masyarakat perumahan membentuk satuan pengamanan untuk menciptakan rasa aman, 

ketertiban, keamanan lingkungan dan kebersamaan warga. Umumnya menggunakan jasa 

sekuriti, Hansip yang gajinya dari swadaya iuran warga. Hansip diliburkan  setiap malam 

Minggu sedangkan penjagaannya  digantikan oleh warga dengan dibuat jadwal ronda bagi 

seluruh warga.   

Takziah adalah kegiatan melayad keluarga yang terkena musibah kematian anggota 

keluarganya. Menyampaikan rasa simpati dan empaati dan membantu kegiatan proses 

pengurusan jenazah hingga pemakamannya. Mengurus jenazah hingga pemakaman menurut 

hukum Islam adalah wajib fardu kifayah, merupakan tanggung jawab masyarakat, artinya 

tetangga yang paling dekat mempunyai kewajiban yang lebih besar dari pada yang jauh.  

Proses integrasi sosial pada masyarakat perumahan GMS dibangun melalui kedekatan 

hubungan individu sebagai tetangga dekat atau tetangga jauh, sedangkan kedekatan hubungan 

antar individu terbentuk karena seringnya bertemu bertatap muka secara terus menerus ataupun 

berperiodik. Sarana tatap muka atau pertemuan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan 

masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang diyakini dan dilestarikan masyarakat, 
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yaitu budaya Jawa, Islam dan Nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi simbol-simbol 

yang memiliki makna, tujuan dan pola-pola perilaku bersama dalam situasi-situasi tertentu.  

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana bentuk simbol-simbol integrasi sosial  masyarakat prismatik di 

perumahan Griya Malang Satelit?  

b. Bagaimana masyarakat perumahan Griya Malang Satelit memaknai simbol-

simbol integrasi sosial? 

c. Bagaimana  mekanisme kerja simbol-sim bol tersebut dalam mewujudkan 

integrasi sosial?  

C. Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi simbol-simbol integrasi sosial masyarakat prismatik warga 

perumahan Griya Malang Satelit 

b. Menelusuri proses pemaknaan simbol-simbol tersebut dalam menciptakan 

integrasi sosial masyarakat prismatik.  

c. Mendeskripsikan mekanisme kerja simbol dalam mewujudkan integrasi sosial 

masyarakat prismatik. 

D. Manfaat Penelitian 

1 Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang simbol-simbol integrasi 

sosial pada msyarakat prismatik khususnya dan khazanah ilmu sosiologi pada 

umumnya 
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b. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian perbandingan antara simbol-simbol 

integrasi sosial pada perumahan Griya Malang Satelit dengan simbol-simbol 

integrasi sosial pada perumahan lain di Indonesia. 

c. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi penelitian berikutnya. 

2 Manfaat Praktis 

a. Diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat perumahan Griya Malang 

Satelit dalam upaya meningkatkan integrasi sosial.  

b. Diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat perumahan yang 

sejenis untuk menggali dan melestarikan simbol-simbol integrasi sosial 

yang ada guna memelihara atau meningkatkan integrasi sosial dalam  

masyarakatnya. 

c. Diharapkan dapat mengantisipasi gangguan yang  mengancam integrasi 

sosial dalam perjalanan menuju masyarkat modern.  
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