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ABSTRAK 

 

Wahyu Setiyawan, 2019, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya, Malang. Upaya Kelompok Pemuda yang Tergabung dalam 

Karang Taruna Codo Family (COFAM) mempertahankan nilai-nilai sosial untuk 

menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir. 

Pembimbing, Arief Budi Nugroho. 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh 

kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Cofam mempertahankan nilai-nilai 

sosial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu. Guna 

mendeskripsikan fenomena tersebut peneliti menggunakan teori strukturasi dari Anthony 

Giddens, teori ini dipakai karena mampu menjelaskan bagaimana hubungan dualitas antara 

agen dan struktur yang menciptakan praktik sosial berupa mempertahankan nilai-nilai sosial 

yang digunakan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu. Metode 

dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dijabarkan dalam 

bentuk narasi berdasarkan data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.  

 Selanjutnya penentuan informan menggunakan teknik purposive. Untuk mengecek 

keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah crebebility dan 

transferability. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemuda Cofam menjaga kerukunan 

antar umat beragama di Desa Petungsewu melalui pemertahanan nilai-nilai sosial berupa nilai 

gotong royong, saling menghargai dan kebersamaan. Nilai-nilai sosial tersebut bertahan dari 

tindakan agensi berupa interaksi dalam bentuk tukar pendapat dan arahan yang dilakukan 

oleh agen-agen yakni pengurus, pembina dan anggota Cofam pada saat menjalankan struktur 

kepengurusan Karang Taruna Cofam. Nilai-nilai sosial tersebut kemudian direfleksikan pada 

kegiatan-kegiatan (aktivitas dan perilaku) Pemuda Cofam, sehingga kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu dapat terus terjaga dengan pola D-S-L (dominasi-signifikasi-

legitimasi).  

Kata Kunci : agen, agensi, Pemuda Cofam, nilai-nilai sosial, kerukunan antar umat beragama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRACT 

 

Wahyu Setiyawan, 2019, Sociology, Fakulty of Social and Political Science, Brawijaya 

University, Malang. Upaya Kelompok Pemuda yang Tergabung dalam Karang Taruna 

Codo Family (COFAM) membentuk nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan antar 

umat beragama di Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir. Mentor, Arief Budi Nugroho. 

 This study aims to describe the steps that carried by the youth group namely Cofam as a 

youth organization who are maintaining the social values to keep harmony between religious 

people in Petungsewu. To describe this phenomenon, researcher used structuration theory by 

Anthony Giddens. This theory was used because it was able to explain how the relation of 

duality between agents and the structure that creates social practice to maintain the social 

values for inter-religious harmony in Petungsewu. In this study, Researcher used qualitative 

descriptive for the methods and approaches, and for the results will be explained based on 

primary and secondary data that obtained through observation, interview, documentation and 

literature study. 

 Furthermore, the informant choosen by using purposive technique. This technique aims 

to check the validity of the data, then credibility and transferability are the used technique. 

And the result of this study showed that Cofam as the youth organization maintained 

harmony between religious groups in Petungsewu through the preservation of social values 

such as mutual cooperation, togetherness and respect each other. These social values are 

formed by agency actions which consist of form in exchange and directives carried out by 

agents, namely administrators, coaches and members of Cofam when running the 

management structure of the Cofam Youth Organization. These social values are then 

reflected in Cofam agendas (activities and behaviors), so that the harmony between religious 

communities in Petungsewu can be maintained with the D-S-L pattern (dominance-

significance-legitimacy). 

Keywords : agents, agencies, Cofam, social values, inter-religious harmony 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Konflik yang terjadi karena latar belakang agama baik dalam skala nasional maupun 

skala internasional sering terjadi di era sekarang. Pada skala internasional konflik antar 

agama terlihat pada konflik Rohingya di Myanmar yang melibatkan umat agama Islam 

dengan umat agama Budha. Kemudian konflik agama juga terlihat pada skala nasional, 

sebagai contoh adalah konflik agama yang terjadi di Tolikara Papua tahun 2015 silam yang 

mengakibatkan adanya pembakaran masjid oleh umat Kristiani, selang beberapa bulan 

kemudian disusul oleh konflik lainnya yakni bentrok antar umat Islam dengan umat Kristiani 

di Aceh Singkil yang mengakibatkan sebuah gereja terbakar, 2 orang tewas dan 4 orang luka-

luka (Merdeka.com). Dari beberapa kasus yang dijelaskan di atas tentunya mencerminkan 

bahwa kerukunan atau toleransi umat beragama sudah mulai luntur, sehingga permasalahan 

agama menjadi isu yang sensitif untuk dibahas. 

 Selanjutnya bicara mengenai kerukunan atau atau toleransi umat beragama, kondisi 

berbeda terlihat pada masyarakat Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. 

Berdasarakan data BPS Kabupaten Malang (2016) terdapat 3865 orang pemeluk agama Islam 

di Desa Petungsewu, sedangkan untuk pemeluk agama Hindu ada sebanyak 432 orang. 

Warga Desa Petungsewu yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga Hindu hidup secara 

rukun dan harmonis. Menurut Yuliyani (2010) upaya menjaga kerukunan terlihat dari 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, baik kegiatan keagamaan Hindu maupun 

kegiatan keagamaan Islam. Jika umat Islam melaksanakan shalat umat hindu akan 

menghormati dengan tidak membuat kegaduhan di dekat lokasi Masjid, begitu pula 

sebaliknya ketika umat Hindu melakukan ibadah maka umat Islam tidak akan melakukan 

kegiatan yang dapat mengganggu ke-khusyuk-an ibadah umat Hindu. 

 Upaya dalam menjaga kerukunan lain timbul karena adanya Kelompok Pemuda Hindu 

dan Kelompok Pemuda Islam di Desa Petungsewu. Setelah kedua kelompok ini ada di Desa 

Petungsewu, muncul upaya menjaga kerukunan atau toleransi baru yakni adanya gotong 

royong kedua umat beragama dalam membantu secara langsung perayaan hari besar 

keagamaan. Bantuan yang diberikan biasanya berupa materi seperti uang sumbangan maupun 

non materi dalam bentuk tenaga. Kelompok Pemuda Hindu dulu hanya bertugas untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan Hindu saja. Namun semenjak 
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Kelompok Pemuda Islam berdiri 5 tahun lalu, kedua kelompok pemuda itu saling berinteraksi 

untuk ikut serta dalam melancarkan kegiatan hari besar keagamaan Hindu maupun Islam 

seperti sekarang.  

 Sebagai contoh dari hasil observasi ketika perayaan Taur Agung. Taur Agung adalah 

perayaan mengarak patung buta kala (ogho-ogho) yang telah dibuat sebelumnya oleh umat 

Hindu menjelang Hari Raya Nyepi. Patung yang sudah jadi akan diarak mengelilingi Dusun 

Codo, sampai akhirnya patung itu akan dibakar sebagai simbol “tolak balak”. Pada perayaan 

ini Kelompok Pemuda Islam turut berperan membantu mengangkat ogoh-ogoh berkeliling 

mengitari wilayah Desa Petungsewu sampai proses pembakaran berlangsung.  

 Di desa ini juga terdapat perkumpulan karang taruna tingkat dusun yang bernama 

Cofam (Codo Family) yang berada di Dusun Codo. Cofam terbentuk karena inisiatif dari dua 

orang pemuda Dusun Codo pada tahun 2016, yakni Mas Imam (Islam) yang sekarang 

menjabat sebagai ketua karang taruna dan juga Mas Deni (Hindu) selaku perangkat Desa 

Petungsewu. Tujuan mereka membentuk Cofam adalah untuk menciptakan kegiatan yang 

dulunya tidak ada bagi para pemuda yang ada di Dusun Codo, baik pemuda Hindu maupun 

pemuda Islam. Alasan lain Cofam dibentuk adalah untuk memanfaatkan sumberdaya pemuda 

yang ada di Dusun Codo yang rata-rata sudah memiliki pendidikan pada tingkat SMA-

sederajat agar berguna demi kemajuan desa, dan agar pemuda dapat memiliki kepedulian 

terhadap Desa Petungsewu. Dari awal terbentuknya hingga sekarang, Cofam sudah memiliki 

lebih dari 60 anggota.  

 Selanjutnya masalah keanggotaan tersebut menjadi masalah menarik karena Cofam 

pada akhirnya menghimpun pemuda Islam dan juga pemuda Hindu dalam menjalankan 

seluruh kegiatannya. Memang sejatinya sifat dari karang taruna tidak memperhatikan 

penggolongan antara kelompok Hindu dengan Islam. Akan tetapi karena di sana memiliki 

konteks masyarakat yang mana antara umat Hindu dengan Islam hidup secara berdampingan, 

maka secara otomatis adanya Cofam menjadi sangat penting. Selain menjadi wadah untuk 

menghimpun kedua kelompok pemuda dengan agama yang berbeda, Cofam juga menjadi 

wadah diskusi dari kedua kelompok tersebut agar kerukunan antar umat beragama dapat 

terjaga. 

 Adanya Cofam juga membantu dalam pelaksanaan hari besar keagamaan Hindu 

maupun Islam. Cofam dalam hal ini akan berkolaborasi dengan kedua kelompok pemuda 

yakni Kelompok Pemuda Hindu dan Islam untuk melancarkan jalannya kegiatan keagamaan. 
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Sebagaimana pada perayaan takbiran maupun perayaan Taur Agung yang telah disinggung 

sebelumnya, anggota Cofam juga ikut membantu perayaan-perayaan tersebut dari awal 

sampai selesai. Bentuk bantuan yang diberikan biasanya adalah ikut serta dalam menyiapkan 

alat-alat yang dibutuhkan saat perayaan, membantu dalam hal keamanan, dan juga sekedar 

membantu dalam hal meramaikan acara keagamaan sebagai bentuk apresiasi agar kerukunan 

antar umat agama tetap terjaga. 

 Tidak hanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan saja, Cofam juga memiliki kegiatan 

lain yang terbentuk dari adanya kesepakatan semua anggota Cofam. Teknis terbentuknya 

kegiatan dimulai dari adanya anggota Cofam yang memiliki ide membuat sebuah kegiatan. 

Ide ini kemudian akan dikoordinasikan dengan Mas Imam selaku Ketua Karang Taruna 

Cofam. Setelah ide diterima selanjutnya ketua karang taruna akan berdiskusi terlebih dahulu 

dengan para pengurus inti yakni sekretaris dan juga bendahara. Kemudian jika terjadi 

kesepakatan antara ketua dan juga pengurus inti, maka ketua karang taruna beserta pengurus 

inti akan mengadakan sebuah rapat. Melalui rapat yang telah diagendakan inilah kemudian 

ide tentang pembentukan kegiatan akan disampaikan kepada semua anggota. Jika semua 

anggota Cofam sepakat maka untuk selanjutnya kegiatan akan segera dilaksanakan.  

 Kegiatan yang sekarang sudah terbentuk dan dilaksanakan antara lain adalah kegiatan 

karnaval pada saat bersih desa, silaturahmi antar umat beragama, futsal, acara Agustusan, dan 

juga diskusi bulanan. Salah satu agenda yang menarik adalah diskusi bulanan, karena konten 

dari diskusi ini hanya sekedar basa-basi semata. Akan tetapi diskusi bulanan ini berhasil 

dibingkai untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya kerukunan anggota 

yang tergabung dalam Cofam. Berdasarkan penjelasan terkait kegiatan Cofam diatas, telah 

mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Cofam memiliki tujuan untuk 

merekatkan kerukunan antar pemuda yang terhimpun dalam karang taruna. 

  Ditengah-tengah kondisi isu tentang agama yang semakin sensitif di Indonesia, bukan 

tidak mungkin jika keharmonisan kerukunan umat beragama yang ada di Desa Petungsewu 

nantinya juga akan terpengaruhi. Hal ini karena di Desa Petungsewu terdapat dua pemeluk 

agama mayoritas yakni Hindu dengan Islam yang memiliki identitas dan pemikiran berbeda 

terkait dengan kepercayaan. Sehingga potensi konflik antar umat beragama besar 

kemungkinan mudah terjadi di desa tersebut. Berangkat dari sini kemudian peneliti tertarik 

untuk mengetahui bagaimana upaya kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna 
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Codo Family (Cofam) mempertahankan nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan antar 

umat beragama di Desa Petungsewu.   

 Penelitian serupa terkait kerukunan umat beragama pernah dilakukan oleh Yulianingsih 

& Yani (2016), penelitian ini memfokuskan melihat interaksi dalam bentuk pertukaran. 

Maksudnya interaksi terbentuk dari adanya proses pertukaran materi ataupun non materi yang 

dilakukan oleh umat beragama. Sebagai contoh ketika perayaan hari besar, antar umat 

beragama saling mendatangi rumah-rumah warga, walaupun memiliki agama yang berbeda. 

Warga yang didatangi oleh warga lain akan merasa sungkan jika tidak membalas mendatangi 

kerumahnya. Dari bentuk pertukaran semacam ini membuat terbangunnya kerukunan umat 

beragama. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih 

difokuskan untuk melihat pemertahanan nilai-nilai sosial oleh para pemuda yang tergabung 

dalam Cofam untuk menjaga kerukunan umat beragama di Desa Petungsewu. 

 Selanjutnya berkaitan dengan pemilihan lokasi dan juga urgensi dari penelitian ini. 

Desa Petungsewu dipilih dengan pertimbangan karena terletak di salah satu daerah di 

Kecamatan Wagir yang mayoritas warganya memeluk agama Hindu dan memeluk agama 

Islam. Pertimbangan lain karena di desa ini juga terdapat kerukunan dan keharmonisan dalam 

kehidupan antar umat Hindu dan Islam. Kemudian penelitian ini menjadi penting dilakukan 

karena dengan mengetahui bagaimana upaya kelompok pemuda dalam menjaga kerukunan 

tersebut, maka nilai-nilai sosial yang berusaha dibentuk oleh kelompok pemuda sebagai 

generasi penerus akan dapat diketahui. Sehingga nilai-nilai sosial yang digunakan untuk 

menjaga kerukunan bisa diperkuat guna menghindari konflik di masa mendatang. Untuk 

mendeskripsikan fenomena tersebut peneliti menggunakan teori strukturasi dari Anthony 

Giddens, teori ini dipakai karena mampu menjelaskan hubungan dualitas antara agen dan 

struktur dalam praktik sosial berupa mempertahankan nilai-nilai sosial yang digunakan untuk 

menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu. Kemudian hasil dari 

penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk menjadi acuan dalam membentuk dan 

menjaga kerukunan umat beragama pada tempat lain, khususnya tempat yang sering terjadi 

konflik antar umat beragama.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana upaya kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Codo 

Family (Cofam) mempertahankan nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya kelompok 

pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Codo Family (Cofam) mempertahankan nilai-

nilai sosial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu, Kecamatan 

Wagir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Manfaat teoritis dari hasil dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya 

kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Codo Family (Cofam) 

mempertahankan nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa 

Petungsewu, Kecamatan Wagir. Sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi sumber referensi 

baru bagi penelitian selanjutnya dengan tema sejenis.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai acuan baik bagi pemerintah 

maupun kelompok keagamaan, untuk menciptakan dan menjaga kerukunan antar umat 

beragama di tempat lain. Khususnya di tempat-tempat yang sering atau rentan terjadi konflik 

antar umat beragama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Kerukunan Umat Beragama 

 Kajian terkait dengan kerukunan umat beragama pernah dilakukan sebelumnya dalam 

beberapa penelitian, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yulianingsih & Yani (2016). 

Penelitian ini fokus melihat bagaimana pola interaksi sosial dalam bentuk pertukaran guna 

membangun kerukunan antar umat beragama, yakni umat Islam, Budha, Katholik dan  

Kristen di Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dan juga menggunakan teori resiprositas atau 

pertukaran Polanyi sebagai pisau analisis, kemudian diperoleh hasil penelitian bahwa 

interaksi antar umat beragama terbentuk dari adanya proses pertukaran materi ataupun non 

materi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Boro. Sebagai contoh ketika perayaan hari 

besar, antar umat beragama akan saling mendatangi rumah-rumah warga walaupun tidak 

memiliki agama yang sama. Warga yang didatangi oleh warga lain selanjutnya akan merasa 

sungkan jika tidak membalas mendatangi kerumahnya. Dari bentuk pertukaran semacam ini 

membuat terbangunnya kerukunan umat beragama di Desa Boro. 

 Kajian terkait kerukunan umat beragama juga pernah dilakukan oleh Muchtar (2013). 

Penelitian Muchtar tersebut terlihat lebih fokus membahas tentang peran kelompok 

keagamaan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Desa Adat Angantiga, Petang, 

Badung, Bali. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif, diperoleh hasil 

penelitian yakni Desa Angantiga yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana menjaga 

kerukunan melalui lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk oleh desa ini. Cara menjaga 

kerukunan adalah dengan mengikutsertakan penduduk dari kalangan umat Islam maupun 

umat Hindu dalam kepengurusan lembaga yang didirikan tersebut. Peran lain dari desa adat 

dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik adalah melalui peraturan atau awig-awig 

yang dibuat secara tertulis oleh desa. Jadi penelitian ini lebih memfokuskan pada penjelasan 

bagaimana peran yang dilakukan oleh sebuah desa adat dalam menjaga kerukunan umat 

beragama. 

 Dari pemaparan di atas kedua penelitian yang telah dilakukan belum melihat bagaimana 

peran kelompok pemuda dalam menjaga kerukunan. Pada penelitian pertama melihat 

bagaimana upaya menjaga kerukunan dengan fokus melihat bentuk pertukaran dalam 

kelompok masyarakat secara umum, yang pada akhirnya peran kelompok pemuda belum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

dilihat pada penelitian tersebut. Sama halnya dengan penelitian kedua yang lebih fokus 

melihat upaya menjaga kerukunan melalui pembentukan lembaga-lembaga yang ada di desa. 

Walaupun kelembagaan desa menghimpun masyarakat Muslim dan Hindu dalam 

menjalankan fungsinya, namun kembali lagi peran dari kelompok pemuda Hindu maupun 

Muslim juga belum dilihat pada penelitian tersebut.  

 Penjelasan di atas kemudian mengarahkan penelitian terkini untuk membahas mengenai 

kelompok pemuda dalam menjaga kerukunan umat beragama. Pentingnya membahas 

kelompok pemuda terletak pada posisi kelompok pemuda sebagai generasi penerus dalam 

sebuah masyarakat. Jika mencoba dikaitkan dengan kerukunan umat beragama di Desa 

Petungsewu, maka terjaga atau tidaknya kerukunan umat beragama di Desa Petungsewu pada 

masa mendatang tergantung dari kelompok pemuda yang ada di sana sekarang. Untuk itu 

penelitian ini akan lebih difokuskan melihat bagaimana upaya kelompok pemuda yang 

tergabung dalam Karang Taruna Codo Family (Cofam) mempertahankan nilai-nilai sosial 

untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir. 

Kemudian karena konteks penelitian dan fenomena yang ditemukan terkait kerukunan umat 

beragama berbeda, landasan teori yang dipakai dalam penelitian terkini pun juga berbeda. 

Sehingga pada akhirnya membuat hasil yang didapat akan berbeda dan lebih beragam. 

2.2  Landasan Teoritis : Teori Strukturasi Anthony Giddens  

2.2.1 Sejarah Pemikiran Giddens  

 Giddens lahir pada tanggal 18 Januari 1983 di kota Edmonton, London Utara dan 

pernah belajar di Universitas Hull, London Scholl of Economics, serta Universitas London. 

Perkembangan study yang cukup gemilang membuat Giddens pada tahun 1961 diangkat 

sebagai dosen di Universitas Leicester. Kemudian melalui karya-karya yang ditulisnya 

Giddens memperlihatkan bentuk perspektif teoritisnya sendiri untuk menjelaskan fenomena-

fenomena sosial dan sekarang dikenal dengan teori strukturasi. Teori strukturasi muncul 

pertama kali pada tahun 1984 melalui karyanya yang berjudul The Constitution of Society : 

Outline of the Theory of Structuration (Ritzer & J.G, 2008 dalam Setyobudi,2018). 

 Dalam membangun perspektif teoritisnya, terlebih dahulu Giddens melakukan telaah 

kritis terhadap pemikiran tentang ilmu sosial yang sudah ada sebelumnya, seperti pemikiran 

Marx, Emile Durkheim dan Max Weber. Dan kemudian berusa direfleksikan pada pemikiran-

pemikiran besar lainnya seperti teori fungsionalisme Talcott Parsons, Interaksionalisme 

simbolik Erving Goffman, strukturalisme Ferdinand de Saussure dan Levi-Strauss (Priyono, 
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2016). Sehingga dari sini Giddens memfokuskan perhatianya pada permasalahan dualisme 

yang ada pada perkembangan ilmu sosial.  

 Permasalahan dualisme yang dimaksud adalah adanya pertentangan antara dua kubu 

pengetahuan pada ilmu sosial, seperti antara subjektifisme dengan objektivisme, voluntarisme 

dengan determinisme. Perspektif pada subjektifisme dan voluntarisme lebih menekankan 

pada pengalaman individu dibandingkan dengan kesepakatan bersama (struktur), sedangkan 

objektifisme dan determinisme lebih menekankan kesepakatan bersama daripada pengalaman 

individu. Di sini memperlihatkan adanya pertentangan yang kuat antara fungsionalisme 

dengan strukturalisme, Giddens menolak perspektif fungsionalisme karena fungsionalisme 

dianggap mengesampingkan posisi aktor dalam struktur. Sedangkan strukturalisme 

dipandang hanya akan berakhir pada imperialisme subjek (Setyobudi, 2018). Untuk 

menyelesaikan persoalan dualisme ini Giddens akhirnya membentuk teori strukturasi, sebagai 

teori yang dapat menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara kedua kubu dalam ilmu 

sosial tersebut (Priyono, 2016). 

  Menurut Giddens objek ilmu sosial adalah keterhubungan antara agen dan struktur, 

yakni disebut sebagai praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu 

(Priyono, 2016). Artinya dalam teori strukturasi, fokus Giddens berada pada praktik sosial 

yang dilakukan secara berulang-ulang dalam ruang dan waktu. Giddens juga menganggap 

bahwa agen dan struktur memiliki hubungan yang sifatnya dualitas, bukan dualisme. Dualitas 

di sini adalah sebuah kondisi yang menjelaskan tidak dapat dipisahnya antara agen dan juga 

struktur, yang mana seluruh tindakan akan memerlukan adanya struktur, begitu pula 

sebaliknya seluruh struktur juga memerlukan adanya tindakan sosial (Ritzer & Goodman 

dalam Octavianto, 2014). Agen disini merupakan aktor atau orang kongkrit maupun sebuah 

kelompok yang melakukan tindakan dan peristiwa-peristiwa di dunia. Sedangkan struktur 

merupakan aturan (rules) dan sumberdaya (resources) yang membentuk dan terbentuk dari 

keterulangan praktik sosial (Nirzalin, 2013). Berkat landasan pemikiran semacam ini 

kemudian Giddens berhasil melahirkan teori strukturasi, dengan inti pendekatan berada pada 

agen dan struktur yang saling terhubung sebagai satu kesatuan (Setyobudi, 2018). 

2.2.2 Agen Agensi 

 Agen dijelaskan oleh Giddens sebagai aktor yang memiliki pengetahuan dan selalu 

mencoba melakukan rasionalisasi atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Sehingga 

manusia sebagai agen selalu melakukan proses monitoring terhadap tindakan-tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

mereka, proses ini disebut oleh Giddens sebagai reflexive monitoring of action. Dalam proses 

ini agen akan berusaha memberikan penilaian terhadap aspek-aspek sosial dan fisik dimana 

agen terlibat dalam tindakan. Kemudian hasil dari proses ini akan agen gunakan sebagai 

sarana melakukan rasionalisasi tindakan (menentukan berbagai tindakan di masa yang akan 

datang) (Giddens, 2003 dalam Wardani, 2018). Menurut Giddens praktik sosial tidak akan 

dapat terwujud tanpa adanya agen, karena agen adalah aktor atau individu yang dapat 

mempengaruhi kondisi atau susunan peristiwa yang ada Tindakan tertentu dari individu yang 

berada pada susunan peristiwa tertentu, pada akhirnya akan memicu peristiwa dalam ruang 

dan waktu. Kondisi ini kemudian disebut sebagai agensi (Giddens, 2010). Artinya upaya 

agensi terlihat dari agen yang dapat melakukan tindakan dan mampu mempengaruhi 

peristiwa, serta memunculkan konsekuensi baik disengaja atau tidak disengaja dalam kurun 

ruang dan waktu tertentu (Mahmudah, 2018). 

 Selanjutnya diketahui bahwa agen pada penelitian ini adalah dua orang pemuda yakni 

Imam dan Deni yang mencetuskan berdirinya Karang Taruna Cofam dan juga Pemuda 

Cofam. Kemudian dari berdirinya karang taruna ini dapat berpengaruh terhadap aktivitas-

aktivitas pemuda dan kondisi Desa Petungsewu. Maksudnya adalah kondisi Desa Petungsewu 

yang sudah lama tidak ada kegiatan-kegiatan, setelah berdirinya Cofam kegiatan-kegiatan 

yang sudah lama tidak diadakan mulai diadakan kembali. Kemudian juga mempengaruhi 

aktivitas dari pemuda, yakni yang awalnya pemuda Desa Petungsewu tidak memiliki 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Setelah berdirinya Cofam pemuda Desa Petungsewu 

yang terdiri dari pemuda Hindu dan Islam mulai mendapatkan wadah untuk berkumpul 

bersama, dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi desa dan bagi pemuda itu 

sendiri. Kegiatan sebagai bentuk aktivitas ini kemudian juga mempengaruhi kondisi 

kerukunan umat beragama di Desa Petungsewu. 

 Menurut Giddens agen dibagi menjadi dua kategori yakni expert agent dan lay agent. 

Expert agent adalah agen yang secara aktif mampu memberikan pengaruh-pengaruh 

kekuasaan kepada orang lain. Sedangkan lay agent adalah agen pasif yang dapat dipengaruhi 

oleh expert agent, sehingga cenderung bertindak untuk mendukung tindakan dari expert agen 

(Giddens, 2010). Dalam konteks pembentukan Karang Taruna Deni merupakan orang yang 

menginisiasi berdirinya Karang Taruna Cofam dan mampu memberikan pengaruhnya kepada 

pemuda yang ada di Desa Petungsewu untuk merealisasikan pembentukan Karang Taruna 

Cofam. Sehingga Deni merupakan pendiri Karang Taruna Cofam yang diidentifikasi sebagai 

expert agent. Kemudian dalam konteks yang berbeda, yakni ketika Karang Taruna Cofam 
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sudah berdiri dan sudah menjalankan kepengurusannya. Pengurus Karang Taruna Cofam 

menjadi expert agent lain dalam penelitian ini, karena pengurus Karang Taruna Cofam 

memiliki pengetahuan terkait tujuan membentuk kegiatan. Sehingga melalui pengetahuan ini 

pengurus Karang Taruna Cofam mampu mempengaruhi anggota untuk membentuk dan 

menjalankan berbagai kegiatan saat kepengurusan karang taruna berjalan. Jadi expert agent 

dalam penelitian ini adalah pendiri Karang Taruna Cofam dan pengurus Karang Taruna 

Cofam, karena mereka mampu mengajak pemuda lain agar menjadi anggota karang taruna 

guna menjalankan kegiatan secara bersama-sama. Dari sini tentu lay agent dalam penelitian 

ini adalah anggota karang taruna Cofam, karena pertama mereka berhasil menjadi anggota 

Cofam karena ajakan dari expert agent dan kedua setelah masuk menjadi anggota mereka 

cenderung mendukung keputusan-keputusan dari expert agent.  

 Peristiwa-peristiwa yang lahir melalui konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh aktor 

secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak akan pernah terjadi jika aktor yang bersangkutan 

tersebut berperilaku berbeda dan lepas dari ruang lingkup kekuasaan agen. Hal ini karena 

konsekuensi yang timbul sudah tidak mempedulikan maksud dari agen itu (Giddens, 2010). 

Kekuasaan yang dimaksud di atas adalah kemampuan dari aktor untuk melaksanakan 

keputusan yang mereka sukai, sekaligus memobilisasi dalam institusi-institusi (Giddens, 

2010). Jadi tindakan agen yang disengaja maupun tidak disengaja akan menciptakan sebuah 

fenomena tertentu, dan akan menimbulkan fenomena berbeda jika agen melakukan tindakan 

yang berbeda. Dalam konteks ini daya pengetahuan (knowledge ability) agen memiliki posisi 

yang penting dalam pemilihan setiap praktik yang berlangsung secara berulang-ulang. Daya 

pengetahuan agen kemudian diperlihatkan melalui praktik-praktik yang berkesinambungan 

dan sama disepanjang ruang dan waktu. Praktik-praktik yang memperlihatkan daya 

pengetahuan agen (refleksifitas) ini tidak hanya dimengerti sebagai kesadaran diri, tetapi juga 

menjadi sifat kendali sosial yang terus berjalan (Giddens, 2010). 

 Selain membahas tentang agen, dalam teori strukturasi juga membahas keterhubungan 

antara agensi dan struktur. Agensi kemudian dipahami sebagai kemampuan agen untuk 

merubah atau mereproduksi struktur, dan agensi erat kaitannya dengan kekuasaan. 

Selanjutnya tindakan bergantung pada kemampuan individu untuk membuat perbedaan atas 

kondisi atau peristiwa sebelumnya (Giddens, 2010). Di sini artinya istilah agensi lebih 

mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh agen, yakni agen adalah pelaku agensi. Istilah 

agensi juga memperlihatkan tentang peristiwa-peristiwa yang menjadikan individu sebagai 

pelaku dan memiliki tindakan berbeda dalam setiap susunan tindakan tertentu (Giddens, 
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2010). Seorang agen dapat berhenti melakukan agensi, jika agen tersebut sudah tidak lagi 

mampu membuat perbedaan dalam melatih beberapa jenis kekuasaan (Giddens, 2010). 

2.2.3 Kesadaran 

 Giddens menganggap pelaku yang terlibat dalam praktik sosial mengetahui tindakan-

tindakan yang mereka lakukan, akan tetapi Giddens juga menekankan bahwa “mengetahui” 

tindakan ini tidak serta merta membuat para pelaku tindakan tersebut “sadar” akan tindakan 

yang mereka lakukan. Artinya pelaku praktik sosial ini belum tentu dapat menjelaskan 

kesadaran atas tindakan yang mereka lakukan secara jelas, rinci dan sistematis (Setyobudi, 

2018). Pengertian “sadar” mengacu pada kondisi ketika agen menaruh perhatian atas 

peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi disekitar mereka, lalu menghubungkan aktivitas-

aktivitas mereka dengan peristiwa-peristiwa tersebut (Giddens, 2010 dalam Bimantoro, 

2018). Agar dapat menjelaskan tentang kesadaran atas tindakan dari pelaku ini, Giddens 

kemudian membedakan tiga dimensi internal pelaku yakni motivasi tak sadar (unconcius 

motives), Kesadaran diskursif (discursive concciouness), dan kesadaran praktis (practical 

consciousness) (Priyono, 2016). 

 Pertama motivasi tak sadar menyangkut pada keinginan-keinginan yang dapat 

mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri (Priyono, 2000 dalam Mahmudah, 

2018). Motif atau keinginan yang cenderung dapat mengarahkan tindakan ini, dapat 

berhubungan langsung dengan tindakan hanya ketika berada pada kondisi yang relatif tidak 

lazim atau kondisi-kondisi yang terputus dari rutinitas (Giddens, 2010 dalam Pinasthy, 2018). 

Kedua kesadaran diskursif yakni kesadaran yang mengacu pada kemampuan pelaku untuk 

menjelaskan tindakan yang mereka dilakukan. Ketiga kesadaran praktis dan menjadi hal 

paling penting dalam teori strukturasi. Kesadaran praktis mengacu pada pengetahuan praktis 

yang dimiliki pelaku. Berdasarkan pengetahuan praktis ini pelaku melakukan tindakan, 

walaupun pelaku tidak selalu bisa menjelaskan pengetahuan praktis tersebut. Artinya pelaku 

bertindak, namun tindakan ini tidak selalu dapat dijelaskan oleh si pelaku. Melalui kesadaran 

praktis ini pelaku akan bertindak tanpa mempertanyakan alasan di balik tindakannya tersebut. 

Kemudian tindakan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang akan dapat melahirkan 

tindakan sosial yang lambat laun akan menjadi rutinitas, yang pada akhirnya rutinitas ini akan 

membentuk struktur sosial (Priyono, 2016). 

 Berdasarkan tiga dimensi kesadaran tersebut, pelaku akan melakukan tindakan sosial 

secara kontinu dan pada akhirnya tindakan ini akan membentuk struktur. Struktur tersebut 
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kemudian dapat menjadi sesuatu yang mengekang, menghambat atau membatasi 

(contraining), dan mampu menjadi sesuatu yang sifatnya mendorong atau memungkinkan 

(enabling) adanya tindakan-tindakan di masa mendatang. Selanjutnya Giddens melihat bahwa 

struktur dapat berperan sebagai sarana (medium) dari praktik sosial, sekaligus menjadi hasil 

(outcome) dari praktik sosial itu sendiri ( Ashaf, 2006). Artinya selain menjadi hasil dari 

tindakan sosial pelaku, struktur juga menjadi sarana atas tindakan pelaku tersebut. Dalam 

konteks ini pelaku atau agen berada dalam struktur, dimungkinkan oleh pengetahuan praktis 

yang dimiliki oleh pelaku (Setyobudi, 2018).  

2.2.4 Struktur 

 Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, struktur merupakan hasil dari tindakan 

sosial yang dilakukan agen secara berulang-ulang dan sekaligus struktur menjadi sarana atas 

tindakan sosial yang dilakukan oleh agen tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa hubungan 

struktur dan agen memiliki sifat dualitas, yakni hubungan yang saling berhubungan dan tidak 

bisa dipisahkan dalam lintas ruang dan waktu (Priyono, 2000 dalam Mahmudah, 2018). Jadi 

yang dimaksud struktur adalah seperangkat aturan dan sumberdaya yang membentuk di satu 

sisi, dan dibentuk oleh keterulangan praktik sosial di sisi lainnya. Serta menghasilkan resiko 

yang jelas (Giddens, 2010). Sumberdaya lahir dan direproduksi oleh agen-agen dan 

merupakan media yang bermanfaat guna menjalankan kekuasaan yakni mempengaruhi dan 

membentuk suatu kondisi tertentu (Giddens, 2010). 

 Menurut Giddens, struktur tidak selalu merujuk pada aturan yang pasti ikut dalam 

produksi dan reproduksi sistem sosial, tapi struktur juga ikut terlibat dalam proses produksi 

sumber daya. Sehingga dualitas pada struktur berjalan saat berbagai aturan dan sumberdaya 

tersebut ikut terlibat dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial, serta disaat yang sama 

menjadi sarana-sarana reproduksi sistem sosial (Giddens, 2010). Berikut penjelasan yang 

yang ditawarkan Giddens tentang struktur, sistem dan strukturasi :  

Tabel 1. Perbandingan Struktur, Sistem dan Strukturasi 

Struktur Sistem Strukturasi 

Aturan dan sumber daya, atau 

seperangkat relasi transformasi, 

terorganisasi sebagai 

kelengkapan-kelengkapan dari 

sistem sosial 

Relasi-relasi yang diproduksi 

diantara para aktor atau 

kolektivitas, terorganisasi 

sebagai praktik sosial reguler 

Kondisi-kondisi yang 

mengatur keterualangan atau 

transformasi struktur-struktur, 

dan karenanya reproduksi 

sistem-sistem sosial itu sendiri 

       Sumber : Giddens, 2010 
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2.2.5 Skema Signifikasi, Dominasi, dan Legitimasi 

 Giddens melihat adanya tiga gugus besar struktur dalam kehidupan sosial, yang mana 

dalam arus praktik-praktik sosial ketiga gugus prinsip struktural tersebut akan saling 

terhubung satu sama lain. Pertama adalah struktur signifikasi (penandaan) yang merujuk pada 

skema aturan simbolik penyebutan, pemaknaan, dan juga wacana. Kedua adalah struktur 

penguasaan atau dominasi yang merujuk pada skemata penguasaan atas orang (politik) dan 

barang atau jasa (ekonomi). Serta ketiga adalah struktur legitimasi atau pembenaran yang 

merujuk pada aturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Siwi Hartoyo, 2013). 

Giddens kemudian menjelaskan secara singkat bentuk-bentuk institusi yang melahirkan 

praktik sosial dalam tabel berikut : 

Tabel 2. Ringkasan Bentuk-Bentuk Institusi 

S-D-L Tatanan simbolis / mode wacana 

D (autorisasi/orang)-S-L Institusi Politik 

D (alokasi/barang/hal)-S-L Institusi ekonomi 

L-D-S Institusi legal/lembaga hukum 

  Sumber : Giddens, 2010 

 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa teori strukturasi menekankan pada praktik sosial 

yang timbul dari dualitas antara agen dengan struktur. Agar mampu memahami bagaimana 

pola hubungan antara tiga gugus besar struktural dengan praktik sosial, Giddens kemudian 

menjelaskan melalui skema berikut (Giddens, 2010) : 

 

Struktur 

  

(Sarana/Modalitas) 

 

Interaksi  

  

Skema 

Kekuasaan Komunikasi 

Fasilitas 

Dominasi 

Sangsi 

Signifikasi Legitimasi 

Norma 
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 Pada penelitian ini fokus membahas upaya pemuda yang tergabung dalam Karang 

Taruna Cofam mempertahankan nilai sosial untuk menjaga kerukunan umat beragama di 

Desa Petungsewu. Jadi berdasarkan skema di atas, signifikasi bahwa pendiri Cofam 

mempunyai kesadaran untuk memajukan Desa Petungsewu dan mengadakan kegiatan-

kegiatan bagi pemuda melalui pembentukan Karang Taruna Cofam. Kemudian dominasi 

bahwa karang taruna mampu menjadi fasilitas bagi pendiri Cofam untuk mempengaruhi dan 

mengajak pemuda lainnya agar ikut bergabung dalam Cofam supaya bisa menjalankan 

kegiatan bersama. Lalu legitimasi yakni terlihat dari dukungan warga khususnya perangkat 

desa terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemuda Cofam dalam berbagai 

aktivitas di Desa Petungsewu. Dukungan ini membuktikan jika tindakan-tindakan Pemuda 

Cofam dalam setiap aktivitas di Desa Petungsewu dianggap sebagai sesuatu yang baik, 

sehingga dibenarkan oleh warga dan perangkat desa.   

 Dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori strukturasi Giddens 

membahas mengenai hubungan antara agen dan juga struktur yang saling mempengaruhi. 

Hubungan tersebut tercipta dari agen-agen yang melakukan tindakan berulang dan terpola 

sehingga melahirkan sebuah praktik sosial, posisi struktur di sini adalah menjadi sarana atau 

wadah terjadinya praktik sosial dan sekaligus menjadi hasil dari praktik sosial yang ada. 

Struktur menjadi sarana ketika agen mengikuti struktur yang berlaku. Sedangkan ketika agen 

melakukan keagensian atau tidak mengikuti struktur yang sudah ada, maka tindakan agensi 

ini akan menciptakan sebuah perubahan dan sebuah struktur baru yang pada akhirnya 

menjadikan struktur menjadi hasil dari praktik sosial itu sendiri. Artinya di sini inti penting 

dari teori strukturasi bukan pada struktur maupun agensi melainkan pada praktik sosial yang 

terjadi pada lintas ruang dan waktu. 

 Teori ini peneliti gunakan dengan alasan, karena penelitian yang dijalankan akan 

melihat aktor atau agen-agen aktif yang berusaha mempertahankan nilai-nilai sosial guna 

menjaga kerukunan umat beragama. Agen di sini peneliti identifikasi sebagai pendiri Cofam 

dan kelompok pemuda yang tergabung dalam Cofam, sedangkan struktur yang dimaksud 

adalah kerukunan umat beragama. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat melihat 

bagaimana tindakan-tindakan berulang dari kelompok pemuda yang menciptakan pola 

tindakan tertentu. Sehingga dengan melihat tindakan-tindakan tersebut, peneliti dapat 

mengetahui bagaimana praktik sosial yang terjadi. Selanjutnya ketika praktik sosial dari 

kelompok pemuda telah berhasil dipahami, maka nilai-nilai sosial yang berupaya dibentuk 

oleh kelompok pemuda juga akan dapat tergambarkan. Dengan dasar dan latar belakang 
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samacam itu, maka teori ini dianggap cocok untuk menjadi pisau analisis guna melihat 

fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini. 

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1  Nilai sosial  

 Nilai sosial adalah suatu ide yang telah turun-temurun dalam masyarakat yang telah 

dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat (Kusuma, Satria, & 

Manzilati, 2017). Nilai sosial juga dapat diartikan sebagai pandangan dan sikap yang diterima 

oleh masyarakat yang dijadikan dasar dalam menentukan apa yang baik dan yang berharga  

(Muadin, 2017). Nilai sosial tersebut memperlihatkan sejauh mana hubungan seorang 

individu dengan individu lainnya terjalin sebagai anggota masyarakat (Aisah, 2015). 

Sehingga nilai sosial merupakan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi interaksi antar 

manusia dan menekankan pada segi kemanusiaan yang luhur, serta menunjukkan sebuah 

perilaku yang mengedepankan kepentingan bersama (Umar, 2015).  

 Nilai sosial bermanfaat karena mampu dijadikan pedoman bagi setiap orang untuk 

berperilaku, bersikap dan beraktivitas dalam sebuah masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Theodorson dalam Basrowi (2005), bahwa nilai merupakan sebuah hal abstrak 

yang dijadikan seseorang sebagai standar serta prinsip umum dalam bertindak dan 

berperilaku. Demikian pula menurut Milton Rokeah dalam Djahiri (1985) dengan adanya 

nilai sosial, seseorang dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk 

dilakukan dalam sebuah masyarakat. Berdasarkan definisi di atas nilai sosial dalam penelitian 

ini adalah ide atau pandangan dan sikap yang dianggap penting untuk menjaga kerukunan 

antar umat beragama, antara lain nilai gotong royong, nilai saling menghormati dan nilai 

kebersamaan. 

 Selanjutnya nilai sosial yang telah didefinisikan tersebut mempunyai ciri-ciri, yang 

mana D. A. Wila Huky dalam Pramudi (2010) menjelaskan ada beberapa ciri-ciri dari nilai 

sosial yakni sebagai berikut : A) nilai tercipta melalui hubungan interaksi antar anggota 

masyarakat. B) nilai sosial itu ditularkan, maksudnya nilai yang menjadi sistem nilai tersebut 

diteruskan dari satu kelompok ke kelompok lain melalui berbagai macam proses sosial dari 

satu masyarakat, serta kebudayaan melalui pencampuran kebudayaan, difusi dan sebagainya. 

C) nilai berasal dari proses belajar, pencapaian nilai-nilai tersebut dimulai sejak masa kanak-

kanak dalam keluarga melalui proses sosialisasi. D) nilai yang diterima secara sosial menjadi 

dasar bagi tindakan dan tingkah laku secara pribadi ataupun kelompok dan masyarakat secara 
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keseluruhan. E) nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak yang memiliki konsensus sosial 

terkait harga relatif dari objek dalam masyarakat. F) nilai cenderung berkaitan sehingga dapat 

membentuk sebuah pola-pola dan sistem nilai dalam masyarakat. Dan selanjutnya nilai 

bervariasi antar kebudayaan, artinya keanekaragaman kebudayaan yang memiliki bentuk dan 

fungsi yang berbeda menghasilkan sistem nilai yang berbeda pula. 

 Berdasarkan ciri-ciri nilai tersebut dapat diketahui bahwa terbentuknya sebuah nilai 

sosial dalam masyarakat salah satunya adalah melalui proses interaksi antar masyarakat. Dari 

beberapa penjelasan di atas upaya pemuda Cofam dalam mempertahankan nilai-nilai sosial 

guna menjaga kerukunan umat beragama, mulai terlihat dari kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dan juga cara dalam membentuk atau menyepakati kegiatan-kegiatan tersebut. 

Kegiatan dan cara dalam membentuk kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sebuah hal baru 

yang berbeda dengan kegiatan dan cara yang lama, seperti melakukan sebuah diskusi yang 

lebih terstruktur dari anggota dan diteruskan sampai pada rapat perkumpulan karang taruna 

Cofam. Sehingga kegiatan yang sifatnya menjaga kerukunan umat beragama bisa ada. Nilai-

nilai sosial dalam sebuah masyarakat tersebut kemudian dapat menciptakan sebuah norma 

sosial dalam masyarakat. 

2.3.2 Norma Sosial 

 Menurut Hasbullah (2006), norma sosial adalah sekumpulan aturan yang diharapkan 

dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam entitas sosial tertentu. Sehingga norma sosial 

menjadi sesuatu yang berada di luar individu yang dimaksudkan sebagai pembatas dan 

pengendali tingkah laku mereka. Tujuan dirumuskannya norma dalam masyarakat adalah 

agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat dapat terlaksana sebagaimana yang 

diharapkan  (Nurcahyono, 2007). Sebagaimana yang telah disinggung hubungan antara nilai 

sosial dengan norma sosial, adalah nilai sosial menjadi dasar terciptanya norma sosial dalam 

masyarakat. Artinya norma sosial yang ada dalam suatu masyarakat, sesuai dengan nilai 

sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga Untuk mewujudkan nilai sosial 

yang ada, masyarakat akan menciptakan norma sosial dalam bentuk aturan-aturan baik 

tertulis maupun tidak tertulis untuk membatasi perilaku setiap anggota masyarakat. 

Kemudian sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam 

institusi ini akan menghasilkan pranata sosial (Hafiz, 2014). 
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2.3.3 Pranata Sosial 

 Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada 

aktifitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang 

menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

(Prasetya, 2016). Lahirnya pranata sosial bermula dari adanya kebutuhan-kebutuhan manusia 

yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini perlu dalam keteraturan, sehingga 

pada akhirnya akan diperlukan adanya norma-norma sosial yang dapat menjamin keteraturan 

tersebut  (Karnen, Mahyudin, P.Y, Putri, & Widiyastuti, 2017). Sehingga pranata sosial juga 

dapat didefinisikan sebagai suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial 

dalam kehidupan masyarakat (Suhendi, 2011). Selanjutnya pranata-pranata sosial yang ada 

dalam masyarakat akan berproses saling berelasi dan saling terhubung. Sehingga pranata-

pranata sosial tersebut dapat melahirkan sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Hal ini 

karena struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok 

yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-

kelompok serta lapisan-lapisan sosial (Djunadi, 2010). 

2.3.4  Kelompok Pemuda 

  Dalam struktur masyarakat pasti terdapat kelompok pemuda yang menjadi bagian dari 

struktur masyarakat tersebut. Kelompok pemuda biasanya disebut sebagai generasi terbaik 

penerus bangsa. Menjadi generasi terbaik, karena kelompok pemuda memiliki modal dasar 

berupa spirit yang tinggi. Namun menurut Yusuf, Martono, & Prasetya (2016) hal itu juga 

harus diiringi dengan pemikiran yang kritis dan konstruktif. Pemuda sebenarnya mempunyai 

peran kontrol sosial terhadap sebuah isu yang muncul di permukaan, artinya pemuda harus 

tanggap terhadap kondisi atau problematika yang ada.  

 Kemudian seseorang dapat dikatakan masuk kelompok pemuda biasanya didasarkan 

atas usia yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

kepemudaan Pasal 1 ayat 1, orang yang disebut sebagai pemuda adalah warga negara 

Indonesia yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan usia 16 sampai 30 

tahun. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun 

sebagai usia pemuda (Kaparang, 2013). Berdasarkan batasan definisi di atas, maka kelompok 

pemuda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan orang yang memiliki batas usia 

antara 15-30 tahun dan terhimpun dalam Karang Taruna Cofam (Codo Family). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.3.5  Kerukunan Umat Beragama 

  Kerukunan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan suasana 

persaudaraan dan kebersamaan, walaupun terdapat perbedaan dalam hal kelompok, ras, suku, 

ataupun agama. Kerukunan juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang awalnya tidak 

harmonis menjadi harmonis karena adanya kemauan kuat dari masyarakat untuk hidup secara 

bersama dengan damai dan tenteram. Definisi lain dari kerukunan yang tidak jauh berbeda 

adalah situasi kehidupan bersama secara baik dan damai, tidak adanya pertengkaran, satu hati 

dan pikiran dalam bertindak untuk menuju sebuah kesejahteraan bersama  (Yusuf A. S., 

2014).  

 Jadi kerukunan umat beragama merupakan sebuah kondisi hubungan antar sesama umat 

beragama yang didasari oleh rasa toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain 

tanpa terjadinya benturan dan konflik agama (Irwanto, Aziz, Wijanarko, Widiastoni, & 

Ningnurani, 2017). Selanjutnya kerukunan umat beragama yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kerukunan antar umat beragam Hindu dengan umat beragama Islam yang ada di 

Desa Petungsewu. Kedua umat beragam tersebut bisa hidup harmonis saling berdampingan 

tanpa mementingkan adanya perbedaan agama yang dimiliki. Sehingga kerukunan antar umat 

beragama antara Hindu dengan Islam bisa terjaga sampai sekarang. 

2.4  Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran digunakan untuk mengetahui alur berpikir dari peneliti. Dengan 

mengetahui alur berpikir peneliti terkait dengan upaya pemuda dalam menjaga kerukunan 

umat beragama, maka arah dari penelitian ini akan terlihat. Di Desa Petungsewu terdapat 

perkumpulan pemuda yakni Karang Taruna Cofam. Karang Taruna Cofam terbentuk karena 

adanya kesadaran dari kedua agen pendiri karang taruna tersebut, kesadaran expert agent 

berupa tujuan untuk membangun desa melalui sumberdaya pemuda Desa Petungsewu. Pada 

satu sisi lay agent sebagai agen pendiri yang lain, memiliki tujuan sejalan yakni ingin 

membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok pemuda. Keselarasan kesadaran 

dari agen pendiri ini kemudian dirasionalisasikan dalam pembentukan Karang Taruna Cofam 

pada tahun 2016. Setelah karang taruna tersebut berdiri kemudian menciptakan agen lain 

yakni kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Cofam.  

 Dalam kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Cofam, expert agent 

dapat diidentifikasi sebagai pengurus Cofam karena mereka memiliki kesadaran berupa 

pengetahuan terkait tujuan pembentukan kegiatan, yang kemudian melalui kesadaran ini 
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expert agent dapat memberikan pengaruhnya kepada anggota Cofam. Sehingga anggota 

Cofam menjadi lay agent yang mendukung tindakan-tindakan dari pengurus Cofam. 

Sedangkan pembina yang berada di luar struktur Karang Taruna Cofam, juga menjadi expert 

agent karena mampu memberikan arahan kepada kelompok pemuda yang tergabung dalam 

Karang Taruna Cofam untuk mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan yang ada di 

Desa Petungsewu. Pembina mampu memberikan arahan karena expert agent ini memiliki 

kesadaran berupa pentingnya mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan di Desa Petungsewu 

agar kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu dapat terus terjaga, khususnya oleh 

kelompok pemuda yang tergabung dalam Cofam. 

 Dalam melakukan tindakan-tindakan agen yang diidentifikasi sebagai pendiri Cofam 

dan kelompok pemuda yang tergabung dalam Cofam memiliki dimensi internal kesadaran 

berupa kesadaran diskursif, kesadaran praktis, dan motif tidak sadar. Seperti kesadaran 

diskursif terlihat dari tindakan agen pendiri Karang Taruna Cofam. Mereka memiliki tujuan 

yang jelas untuk mendirikan Karang Taruna Cofam. Setelah Cofam berdiri agen yakni 

Kelompok Pemuda Cofam membuat kegiatan-kegiatan yang sudah tidak ada, untuk 

meramaikan Desa Petungsewu dan merekatkan hubungan penduduk serta hubungan antar 

pemuda. Kesadaran praktis kemudian terlihat dari tindakan-tindakan berupa membantu, 

menghadiri, dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Petungsewu sebagai hasil 

arahan dari pembina Cofam. Selanjutnya motivasi tidak sadar, terlihat dari kegiatan rapat, 

yang mana banyak pemuda digerakkan oleh keinginan untuk membantu pada saat “hari-H” 

acara saja. Sehingga memunculkan tindakan berupa seringnya tidak menghadiri kegiatan 

rapat dan diskusi bulanan, padahal mereka mengerti pentingnya menghadiri kegiatan tersebut. 

 Desa Petungsewu memiliki latar belakang penduduk berupa terdiri dari dua pemeluk 

agama yang berbeda yakni Hindu dan Islam, yang dapat hidup secara rukun dan harmonis. 

Kondisi ini kemudian juga mempengaruhi internal Cofam dimana anggota Cofam juga 

berasal dari dua pemeluk agama yang berbeda. Pada akhirnya tindakan-tindakan yang 

dilakukan secara sadar oleh kelompok pemuda merupakan tindakan yang dilakukan dalam 

struktur kerukunan antar umat beragama. Pada konteks peristiwa semacam ini kemudian 

diketahui mempengaruhi tindakan dari agen, sehingga pada akhirnya tindakan-tindakan dari 

agen mengarah pada aktivitas-aktitivias untuk menjaga kerukunan yang ada di Desa 

Petungsewu. Tindakan-tindakan sebagai bentuk refleksi atas ketiga dimensi internal dan 

kondisi peristiwa di sekitar agen berupa kerukunan umat beragama tersebut, kemudian 

dilakukan secara kontinu. Dalam artian secara rutin tindakan-tindakan tersebut dilakukan 
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secara berulang-ulang dalam lintas ruang dan waktu. Sehingga kondisi ini memperlihatkan 

adanya praktik sosial berupa upaya menjaga kerukunan melalui pemertahanan nilai-nilai 

sosial yang diperlihatkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda Cofam. 

 Berdasarkan landasan teori yang peneliti gunakan dan konteks di lapangan, selanjutnya 

dapat dijabarkan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi antara agen yakni pendiri 

Cofam dan kelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Cofam, dengan struktur 

yang sekarang berlaku di masyarakat yakni kerukunan umat beragama. Selanjutnya pada 

relasi antara agen dan struktur tersebut, menciptakan tindakan-tindakan berulang yang 

dilakukan oleh agen dalam lintas ruang dan waktu. Tindakan-tindakan berulang dalam bentuk 

aktifitas dan perilaku pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh agen saat menjalankan 

struktur kepengurusan Karang Taruna Cofam, kemudian menimbulkan terciptanya praktik 

sosial. Dari praktik sosial yang dilakukan agen inilah kemudian akan memperlihatkan nilai-

nilai sosial yang berusaha dipertahankan oleh kelompok pemuda guna menjaga kerukunan 

umat beragama di Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir dengan skema dominan D-S-L 

(Dominasi-Signifikasi-Legitimasi). Sehingga skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut  : 

Skema 1. Kerangka Pemikiran 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

Expert Agent 

Pendiri Cofam 

Lay Agent 

Pemuda Desa 

Petungsewu 

Mendirikan 

Cofam 

Expert Agent 

Pembina & Pengurus Cofam 

Lay Agent 

Anggota Cofam 

Kegiatan-

Kegiatan Cofam 

Nilai-Nilai 

Sosial D-S-L 

Kerukunan 

Umat Beragama 

Keterangan : 

           : Menjelaskan 

kondisi Kondisi 

           : Interaksi  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian kontekstual yang menjadikan 

manusia sebagai instrumen utama penelitian (Jocom, 2013). Menurut Bogdan dan Tylor 

(dalam Moleong, 2007), metode kualitatif merupakan cara meneliti yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari subjek penelitian dan perilaku subjek yang 

dapat diamati. Metode kualitatif dipakai karena fenomena atau gejala yang ditemukan dalam  

penelitian yang terkait dengan kerukunan umat beragama tidak memungkinkan untuk diukur 

secara akurat. Dalam artian fenomena yang ditemukan tidak memerlukan kuantifikasi 

sebagaimana pada penelitian kuantitatif. 

 Kemudian menurut Nazir (1988), pendekatan deskriptif merupakan pendekatan untuk 

meneliti status kelompok manusia, sesuatu objek, sebuah kondisi, sebuah sistem pemikiran 

dan peristiwa di masa sekarang. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkaan fakta-fakta, sifat-sifat serta relasi antar fenomena 

secara sistematis, akurat dan berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan ini 

kemudian dipakai karena dapat mendorong peneliti untuk lebih fokus dan sensitif dalam 

melihat permasalahan yang sedang dikaji. Ketika peneliti dapat lebih fokus dan sensitif, 

kemudian peneliti dapat mendeskripsikan masalah tersebut secara sistematis, faktual dan 

tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan pendeskripsian semacam itu pada 

akhirnya upaya kelompok pemuda untuk mempertahankan nilai-nilai akan dapat terlihat. 

Sehingga pendekatan deskriptif dirasa cocok dalam penelitian yang akan dijalankan.  

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. 

Peneliti memilih daerah ini dengan alasan karena di daerah ini mayoritas masyarakatnya 

memeluk agama Hindu dan juga Islam, namun masyarakatnya hidup secara rukun dan 

harmonis. Kerukunan yang terdapat di daerah ini juga berbeda dengan daerah-daerah lainnya, 

yang mana penduduk Desa Petungsewu menjaga kerukunan dengan berpartisipasi secara 

langsung pada acara-acara keagamaan. Sehingga kerukunan antar umat beragama kontras 

terlihat dibandingkan dengan kerukunan umat beragama pada daerah-daerah lain. Pada Desa 
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Petungsewu juga terdapat perkumpulan Pemuda Hindu dan Pemuda Islam berbentuk Karang 

Taruna Cofam yang pada akhirnya dapat menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi antar 

pemuda Desa Petungsewu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal tersebut 

kemudian memperkuat alasan peneliti untuk menjadikan Desa Petungsewu sebagai lokasi 

penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan fenomena yang telah ditemukan terkait dengan kerukunan umat beragama 

di Desa Petungsewu, kemudian penelitian ini akan difokuskan pada kelompok pemuda yang 

berupaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Kelompok pemuda yang dimaksud 

adalah kelompok pemuda Hindu dan juga Islam yang terhimpun dalam sebuah perkumpulan 

yang sama yakni Karang Taruna Cofam. Secara lebih detail upaya kelompok pemuda di sini 

adalah upaya dalam mempertahankan nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan umat 

beragama di Desa Petungsewu yang selama ini telah terjaga dengan baik tanpa pernah terjadi 

konflik. Dengan memfokuskan kepada kelompok pemuda sebagai generasi penerus, maka 

nilai sosial yang berusaha dipertahankan dapat diperkuat guna menghindari konflik antar 

umat beragama di masa mendatang.  

3.4 Teknik Penentuan Informan 

 Informan merupakan salah satu unsur terpenting dalam penelitian, karena melalui 

informan peneliti dapat menggali data-data penting untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan 

teknik purposive, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013). 

 Selanjutnya pemilihan informan dalam penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan, 

diantaranya adalah informan merupakan subjek yang mengerti kondisi Desa Petungsewu, 

kondisi Dusun Codo, kondisi kerukunan umat beragama, kondisi Karang Taruna Cofam, serta 

kondisi pemuda yang tergabung dalam Cofam. Selanjutnya, informan dalam penelitian ini 

antara lain adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Karang Taruna, tokoh Pemuda Islam 

dan tokoh pemuda Hindu, tokoh agama di Desa Petungsewu, kelompok pemuda yang 

terhimpun dalam Karang Taruna Cofam dan juga pihak-pihak lain yang mengerti kondisi 

yang telah disebutkan sebelumnya.  
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3.5  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber yang ada dalam penelitian ini ada dua macam yaitu : 

a) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat studi lapangan 

(Ismael, 2013). Artinya data yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan, dalam 

penelitian ini data primer diperoleh melalui proses observasi dan juga wawancara 

dengan subjek penelitian di Desa Petungsewu. 

b) Data sekunder adalah data yang berhasil dikumpulkan melalui pihak atau media lain 

dan bukan langsung dari penelitian itu sendiri. Seperti data berupa buku-buku atau 

literatur lain (foto, video, dokumen atau riwayat hidup) (Istijanto, 2010). Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah hasil laporan tertulis tentang kerukunan umat beragama, 

laporan data profil Desa Petungsewu, dan juga foto dokumentasi. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah, pada 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yakni : 

3.6.1 Observasi 

 Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukan 

(Susilowati & Purnama, 2011). Observasi dalam penelitian ini merupakan tahap 

pengumpulan data awal untuk mengetahui kondisi secara langsung di lapangan dan 

digunakan untuk mengetahui gambaran penelitian yang akan dilakukan dengan cara datang 

langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengetahui fenomena sosial yang terjadi 

disana. Teknik observasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengamati kondisi 

kerukunan umat beragama antara Hindu dengan Islam di Desa Petungsewu dari bulan Maret 

2018 sampai Desember 2018, menggunakan seluruh alat indra terutama mata. Dengan 

menggunakan seluruh alat indera maka melalui observasi akan ditemukan hasil yang lebih 

objektif terkait kerukunan umat beragama. Hasil observasi menunjukkan bahwa Desa 

Petungsewu memiliki penduduk dengan latar belakang agama yang berbeda, namun 

penduduknya dapat hidup secara harmonis. Hal ini terlihat dari penduduk yang saling 

membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, seperti takbiran hingga 

perayaan Taur Agung dalam agama Hindu. 

3.6.2 Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh peneliti selaku pewawancara dengan responden yang menjadi narasumber 

dalam proses wawancara tersebut. Wawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang. 
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Dalam proses wawancara ini biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok, sehingga 

diperoleh data berupa informasi yang otentik (Moleong, 2004) 

 Proses wawancara yang diaplikasikan oleh peneliti adalah melakukan proses tanya 

jawab dengan subjek penelitian atau responden, terkait kondisi kerukunan dan upaya yang 

dilakukan pemuda mempertahankan nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan umat 

beragama di Desa Petungsewu. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu telah 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. 

Sehingga pada waktu wawancara pertanyaan inti sudah tersedia sebagai pemancing 

pertanyaan-pertanyaan tambahan saat proses wawancara berlangsung. Dengan demikian data 

yang dibutuhkan akan lebih akurat dan tidak terlalu melebar. Proses wawancara dilakukan 

dari bulan Maret-April 2018 dan bulan Desember 2018 sampai Bulan Februari 2019. 

3.6.3 Dokumentasi 

 Menurut Riyanto (1996), dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Data yang cari adalah data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan buku, surat, trasnkip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya. Dalam penelitian tentang upaya pemuda dalam mempertahankan nilai untuk 

menjaga kerukunan umat beraga di Desa Petungsewu ini, metode dokumentasi dijalankan 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang dicari. 

Seperti dokumen desa yang berisi profil Desa Petungsewu, data jumlah pemeluk agama, data 

berupa foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan dan data lain yang mendukung peneliti 

untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.  

3.6.4 Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku 

referensi dan hasil penelitian sejenis terdahulu yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh 

orang lain (Sarwono, 2006). Metode pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan 

cara mencari referensi-referensi atau literatur lain terkait dengan penelitian yang berfokus 

pada kerukunan umat beragama. Dengan studi pustaka peneliti juga akan lebih memahami 

gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Moleong (2004) analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Selanjutnya 
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Moleong menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif ada beberapa proses dalam 

menganalisa data yakni sebagai berikut : 

a) Memahami seluruh data yang tersedia dalam berbagai sumber, yakni dari hasil  

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam pencatatan dalam lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya. Pada teknik ini 

peneliti mencoba memahami secara mendalam data-data yang sudah diperoleh dengan 

cara mengecek dan membaca ulang hasil wawancara serta catatan-catatan hasil 

pengamatan di lapangan terkait fokus penelitian yang sedang dikaji.   

b) Mengadakan reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian yang dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman dengan tetap menjaga yang inti, proses, dan pernyataan yang ada. Pada 

proses ini peneliti melakukan reduksi data dengan membuat rangkuman terkait data-

data penting yang sudah diperoleh. Melalui proses ini tidak semua data dipakai dan 

dijabarkan pada hasil penelitian, karena peneliti hanya menggunakan data-data yang 

sifatnya penting atau sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. 

c) Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan yang kemudian teknik ini 

dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam membaca hasil dari wawancara 

sekaligus menganalisisnya. Pada tahap ini peneliti mengelompokan data-data yang 

memiliki kategori pembahasan yang sama, seperti mengelompokkan data yang 

membahas kerukunan umat beragama, mengelompokkan data-data yang membahas 

agen dan mengelompokkan data-data lain yang sejenis dengan cara memberi simbol-

simbol tertentu dalam transkrip penelitian. Sehingga dengan cara ini, peneliti akan 

lebih mudah menganalisis dan menjabarkan data-data yang sudah diperoleh. 

d) Memeriksa keabsahan data, melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil 

sementara. Pada tahap ini peneliti mencoba mengelola data sementara dengan cara 

menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang sudah peneliti susun dalam satu 

kategorisasi yang sama sebelumnya.  

Teknik analisa data, yang disebutkan di atas untuk selanjutnya akan digunakan dalam 

penelitian ini. Agar data-data yang diperoleh bisa akurat untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada.  
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3.8 Keabsahan Data 

 Guna mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, menurut Moleong (1991) ada 

tiga teknik untuk memperoleh keabsahan data. Dua diantaranya akan peneliti gunakan 

sebagai teknik untuk memperoleh keabsahan data, yakni sebagai berikut :  

a) Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (crebebility). Teknik tersebut dilakukan 

dengan keikutsertaan peneliti sebagai instrumen atau alat dengan menggunakan waktu 

yang relatif lama. Sehingga derajat kepercayaan data akan meningkat. Kemudian 

peneliti harus memusatkan ketentuan pengamatan, untuk menemukan data yang 

relevan dengan persoalan yang dicari secara rinci. Tahap ini dilakukan oleh peneliti 

dengan cara melakukan penelitian dengan waktu yang cukup lama, terhitung dari 

bulan April 2018 sampai bulan Mei 2019. Serta mengusahakan untuk bertemu dan 

mewawancari informan penelitian lebih dari satu kali, sehingga data yang diperoleh 

akan lebih akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

b) Selanjutnya melakukan trianggulasi, yakni teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar hal yang dimaksud, sebagai bahan 

pengecekan atau sebagai pembanding. Pada teknik ini peneliti membandingkan hasil 

wawancara antara informan satu dengan informan lainnya. Hal ini peneliti gunakan 

untuk mengkonfirmasi data-data yang sudah diperoleh, supaya peneliti dapat 

memahami mana data-data yang sesuai dengan fenomena atau realitas di lapangan 

dan mana data-data yang tidak sesuai atau mempunyai sifat tidak valid. Sehingga 

dengan melakukan trianggulasi data, peneliti akan lebih mudah melakukan proses 

analisis data. 

c) Adanya kecukupan referensi yakni literatur yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk menguji atau menilai ketika dilakukan analisis data dan interpretasi data. Pada 

tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai dengan fokus 

penelitian, baik dalam bentuk jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen penting lainnya 

terkait kerukunan antar umat beragama. 

d) Teknik pemeriksaan keteralihan (transferability) dengan cara uraian rinci. Teknik ini 

digunakan agar hasil fokus penelitian dapat diuraikan seteliti dan secermat mungkin 

untuk menggambar konteks tempat diadakannya penelitian. Teknik ini dilakukan oleh 

peneliti dengan cara menguraikan secara rinci data-data yang sudah peneliti analisis 

dalam bentuk narasi dan skema-skema agar pembaca mudah untuk memahami hasil 

dari penelitian yang sudah dilakukan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1  Gambaran Umum Desa 

4.1.1  Sejarah dan Kondisi Geografis Desa 

 Sejarah Desa Petungsewu tidak terlepas dari kondisi geografis di wilayah ini, hal ini 

karena nama Petungsewu sendiri lahir karena adanya pengaruh kondisi geografis di sana. 

Petungsewu merupakan wilayah yang didominasi oleh hutan dan juga perkebunan. Pada saat 

berdirinya desa ini, salah satu tumbuhan yang ada adalah tumbuhan bambu yang ukurannya 

besar. Masyarakat biasa menyebut bambu ini dengan nama Preng Petung. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Desa Petungsewu, tumbuhan bambu yang dimaksud pada saat itu 

banyak terdapat di rawu. Rawu adalah salah satu tempat di Desa Petungsewu yang letaknya 

berada di tengah desa dan dekat dengan makam. Kemudian setelah dihitung ternyata jumlah 

Preng Petung yang ada di daerah rawu ini sebanyak seribu (sewu) batang. Sehingga pada 

akhirnya lahirlah nama Petungsewu, artinya bambu dengan jumlah seribu sebagai nama desa 

ini. 

     Sumber : Hasil olah data peneliti 

Gambar 1. Peta Desa Petungsewu 

Dari awal berdirinya hingga sekarang nama Petungsewu tidak pernah mengalami 

perubahan,walaupun pada tahun 1918 nama Petungsewu ini sempat akan diubah. Akan tetapi 

karena pengaruh dari Kepala Desa pertama yang menjabat seumur hidup di Desa Petungsewu 
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nama Petungsewu tetap dipertahankan hingga sekarang. Kepala Desa tersebut bernama Aris 

yang memiliki hubungan erat dengan warganya, sehingga pada saat itu keputusan dari kepala 

desa ini mudah didengar dan diterima oleh masyarakat yang ada di Desa Petungsewu 

(Petungsewu, 2017). 

  Secara administratif, Desa Petungsewu terletak di wilayah Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang. Wilayah Desa Petungsewu berbatasan langsung dengan wilayah desa-

desa tetangga. Sebelah Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukodadi, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Desa Sumbersuko, dan di sebelah timur berbatasan dengan desa 

Pandanrejo. Wilayah Desa Petungsewu sendiri dibagi menjadi 5 Dusun yakni Dusun 

Sengonrejo, Dusun Codo, Dusun Petungsewu, Dusun Codo Ledok, dan Dusun Durenan. 

Pusat pemerintahan Desa Petungsewu terletak di Dusun Codo. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya fasilitas berupa kantor desa di Dusun Codo, yang menjadi tempat utama mengatur 

segala urusan atau kepentingan pemerintahan Desa Petungsewu. 

 Selain fasilitas berupa kantor desa, di Desa Petungsewu juga terdapat fasilitas-fasilitas 

lain seperti fasilitas pendidikan, pemakaman, fasilitas ibadah dan berbagai fasilitas lainnya. 

Fokus pada fasilitas ibadah, Desa Petungsewu memiliki 7 Masjid, 17 Musholla, dan 2 Pura 

(Profil Desa, 2017). Adanya fasilitas ibadah ini membuktikan adanya dua umat beragama 

yang berkembang di Desa Petungsewu. Fasilitas ibadah berupa Masjid dan Musholla 

membuktikan adanya umat beragama Islam, sedangkan adanya tempat ibadah berupa Pura 

membuktikan adanya umat beragama Hindu di Desa Petungsewu. Kemudian jumlah fasilitas 

ibadah berupa Masjid dan Musholla yang lebih banyak daripada Pura, mencerminkan 

mayoritas masyarakat Desa Petungsewu menganut agama Islam. Hal ini sesuai dengan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mas Deni dan Mbak Nila, bahwa mayoritas 

masyarakat Desa Petungsewu adalah beragama Islam dan sisanya sekitar 20% beragama 

Hindu. Umat beragama Hindu berpusat pada Dusun Codo, di Dusun lain ada akan tetapi tidak 

banyak sekitar 2 sampai 5 KK saja. 

 Selanjutnya wawancara dengan Perangkat dan juga Kepala Desa menemukan hasil, 

bahwa pada awal berdirinya Desa Petungsewu hampir semua penduduk pada saat itu 

menganut agama Hindu. Akan tetapi karena masuk dan perkembangan Islam di Indonesia 

terutama di Kabupaten Malang, mempengaruhi agama yang dianut oleh penduduk Desa 

Petungsewu. Dari yang mayoritas beragama Hindu, pengaruh Islam kemudian mulai masuk 

di tengah-tengah penduduk Desa Petungsewu. Berdasarkan wawancara dengan Pak Suyetno 
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salah satu tokoh agama, diketahui bahwa agama Islam masuk melalui perkawinan yang 

dilakukan oleh penduduk. Banyak dari penduduk yang pada saat itu menganut agama Hindu 

mulai berpindah menjadi agama Islam karena menikah dengan penduduk pendatang yang 

beragama Islam. Dari pernikahan yang dilakukan penduduk banyak melahirkan anak 

keturunan yang memiliki agama Islam. Sehingga pada akhirnya banyak penduduk yang 

beragama Islam dan menjadi agama mayoritas di Desa Petungsewu.  

 Perkawainan beda agama ini masih berlangsung hingga sekarang, akan tetapi 

perkawinan yang dilakukan tidak selalu membuat penduduk pindah kepercayaan. Artinya 

walaupun pernikahan beda agama banyak dilakukan penduduk dengan tata cara Islam, akan 

tetapi setelah melakukan pernikahan penduduk yang beragama Hindu memilih tetap menjadi 

penganut agama Hindu, begitu pula sebaliknya. Sedangkan anak keturunan penduduk yang 

melakukan pernikahan beda agama biasanya akan diberi kebebasan untuk menentukan agama 

yang ingin dianut. Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada perbedaan agama antara 

ayah, ibu dengan anak dalam satu keluarga di Desa Petungsewu. 

Nggeh niku istimewane daerah kene. Islam rabi Hindu, nikah e nikah islam. 

Cuma kadang di pek nikah e tok, tapi tetep hindu mari nikah. Terus lek wes 

nduwe anak biasa e wong tuwone opo jare, ate melok hindu utowo Islam. Nggeh 

melok Islam karep e melok hindu karep e. Tapi mayoritas biasa e lek anak e tumot 

muslim. Tapi lek wong tuwone seng fanatik yo tetep ngarahno anak e meleh 

agama opo. Kan biasa e seng agama e kuat rodok ngandoli a mas anak e arep 

pindah agama opo (Hasil Wawancara Mas Suyet, 25 Januari 2019, Pukul 19.23) 

 Selanjutnya berdasarkan data profil Desa Petungsewu tahun 2017, dari seluruh luas 

wilayah desa sebesar 636,864 Ha dengan topografi berupa perbukitan wilayah desa ini masih 

didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Sedangkan pemukiman warga masih belum 

cukup padat. Pola pemukiman hanya memusat pada wilayah-wilayah tertentu, dan memiliki 

jarak yang cukup jauh antar pemukiman satu dengan pemukiman yang lain. Pola pemukiman 

semacam itu tercipta dari lahan sawah, tegalan atau perkebunan yang memang letaknya jauh 

dari pemukiman lain, dialih fungsikan menjadi tempat tinggal oleh penduduk. Kemudian 

lahan kosong dan letaknya berdekatan, dibangun tempat tinggal baru oleh keturunan 

penduduk Desa Petungsewu. Hal ini membuat penduduk lain ikut membangun tempat tinggal 

di lokasi serupa, yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal yang sudah ada.  

 Kondisi tersebut juga didorong oleh topografi wilayah Desa Petungsewu yang berupa 

perbukitan, sehingga tidak semua wilayah desa dapat dijadikan sebagai pemukiman. Hal ini 

kemudian terus berlanjut sampai akhirnya menciptakan pola pemukiman yang memusat dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

jauh dari pemukiman lain. Walaupun jarak antar pemukiman cukup jauh, akan tetapi jarak 

tiap rumah warga pada tiap pemukiman tersebut saling berdekatan. Jarak antar pemukiman 

yang cukup jauh dan kondisi rumah yang saling berdekatan membuat warga lebih sering dan 

mudah berinteraksi dengan tetangganya. Sehingga kondisi semacam itu melahirkan interaksi 

yang erat antar warga di Desa Petungsewu. Eratnya interaksi ini kemudian juga berperan 

dalam penciptaan kerukunan umat beragama di Desa Petungsewu. 

4.1.2 Kondisi Demografi 

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan KK Tiap Dusun 

No Nama Dusun Jumlah Penduduk Jumlah KK 

1 Dusun Codo 1814 544 

2 Dusun Petungsewu 1600 518 

3 Dusun Codo Ledok 223 58 

4 Dusun Durenan 230 53 

5 Dusun Sengonrejo 423 128 

Jumlah 4290 1301 

  Sumber : Data Profil Desa, 2017 

 Data profil Desa Petungsewu tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Petungsewu mencapai 4290 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2220 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 2070 jiwa. Jumlah penduduk Desa Petungsewu berdasarkan 

usia adalah usia 0-5 tahun sebanyak 376 jiwa, usia 6-17 tahun 773 jiwa, usia 18-50 tahun 

2.153 jiwa, dan usia 51 tahun sebanyak 992 jiwa. Dari total jumlah penduduk Desa 

Petungsewu, terdapat total KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1301 KK. Data penduduk tersebut 

memperlihatkan, bahwa penduduk di Desa Petungsewu tidak terlalu padat.  

 Berdasarkan tabel jumlah penduduk tersebut, juga diketahui bahwa jumlah penduduk 

terbanyak berada di Dusun Codo. Walaupun mayoritas penduduk di Dusun Codo menganut 

agama Islam, akan tetapi Dusun Codo sendiri juga menjadi daerah yang banyak ditempati 

oleh penduduk beragama Hindu. Dengan kata lain berdasarkan peta Desa Petungsewu, 

menunjukkan bahwa pusat penduduk beragama Hindu ini terletak di Dusun Codo. Hal 

tersebut karena Dusun Codo memiliki penduduk beragama Hindu lebih banyak, 

dibandingkan dengan dusun-dusun lain di Desa Petungsewu. Dari 544 KK di dusun Codo, 

sebanyak 144 KK menganut agama hindu dan sisanya menganut agama Islam. Sedangkan 

untuk dusun lain yakni Dusun Petungsewu hanya ada 4 KK yang menganut agama Hindu dan 
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dusun lain seperti Codo Ledok, Durenan, Sengonrejo tidak ada penduduk yang beragama 

Hindu. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa wujud kerukunan umat beragama 

yang ada di Desa Petungsewu dapat dilihat pada masyarakat Dusun Codo.  

4.1.3 Kondisi Mata Pencaharian Penduduk 

 Mayoritas penduduk Desa Petungsewu bekerja sebagai buruh tani, yakni dari 

keseluruhan jumlah penduduk sejumlah 733 jiwa bekerja sebagai buruh tani. Kemudian 

sebanyak 399 jiwa bekerja sebagai buruh pabrik, dan 325 jiwa bekerja di sektor perkebunan. 

Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan juga perkebunan, karena kondisi 

wilayah Desa Petungsewu mendukung adanya pekerjaan ini. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa wilayah Desa Petungsewu masih didominasi oleh perkebunan dan juga 

persawahan. Kondisi mata pencaharian penduduk yang mayoritas bekerja pada sektor 

pertanian dan perkebunan, kemudian menandakan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Petungsewu banyak beraktivitas di dalam wilayah Desa Petungsewu. Hal ini membuat 

interaksi atau hubungan penduduk Desa Petungsewu lebih terfokus dengan sesamanya. 

Sehingga tercipta pola interaksi yang kuat antar sesama penduduk di sana, yang pada 

akhirnya juga mendorong terciptanya kerukunan umat beragam di Desa Petungsewu. 

Tabel 4. Data Pekerjaan Masyarakat Tahun 2017 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 

1 Buruh Tani 733 

2 Perkebunan 325 

3 Tegalan 253 

4 Peternakan 320 

5 Perdagangan 39 

6 Buruh Pabrik 399 

7 Buruh Bangunan 250 

8 Jasa 131 

 Jumlah 2.450 

Sumber : Data Profil Desa Petungsewu, 2017 

 Fokus pada sektor pertanian, pada sektor pertanian padi ada sebuah ritual wewet ketika 

padi akan panen. Wewet adalah acara syukuran sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada 

alam dan sang pencipta agar panen padi berjalan dengan lancar. Bentuk ritual ini adalah 

dengan memberi Ucok Bakar (semacam sesajen) di lahan padi yang akan panen. Setelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

melakukan syukuran di lahan pertanian berupa memberikan sesajen, acara syukuran 

dilanjutkan di rumah pemilik lahan. Acara di rumah pemilik lahan ini berupa hajatan dengan 

mengundang tetangga atau penduduk lain untuk berdoa bersama. Ritual wewet ini dikerjakan 

oleh umat Hindu dan umat Islam Desa Petungsewu yang bekerja pada sektor pertanian. 

Wewet menjadi bentuk alkulturasi antara Islam dengan Hindu, karena pemberian sesajen yang 

biasa dilakukan oleh umat Hindu juga dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya hajatan atau 

doa bersama yang biasa dilakukan oleh umat Islam juga dilakukan oleh umat Hindu pada saat 

ritual ini. Sehingga kondisi mata pencaharian penduduk Desa Petungsewu yang mayoritas 

bekerja di sektor pertanian, juga memperlihatkan adanya hubungan atau interaksi yang erat 

antar umat beragama. 

4.1.4  Kondisi Pendidikan 

  Pendidikan adalah telah menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat, karena 

pendidikan telah menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kehidupan penduduk. 

Tingkat pendidikan seorang penduduk dapat dijadikan sebagai sarana dalam mencari 

pekerjaan dan sarana menciptakan koneksi atau hubungan sosial yang lebih luas. Lewat 

pendidikan penduduk juga dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, serta 

mengembangkan pola pikir yang berguna untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Pengetahuan dan pola pikir yang dibentuk lewat pendidikan selanjutnya dapat 

digunakan untuk menciptakan gagasan-gagasan guna menjaga kerukunan umat beragama 

yang ada di Desa Petungsewu. Berikut adalah tabel jenjang pendidikan penduduk Desa 

Petungsewu :  

Tabel 5. Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Petungsewu 

No Keterangan Jumlah (jiwa) Presentase (%) 

1 Buta huruf usia 10 tahun keatas 331     7,8  

2 Tidak tamat SD 992   23,6 

3 Tamat SD 2007   47,7 

4 Tamat SMP 607   14,4 

5 Tamat SMA 245     5,8 

6 Tamat Perguruan Tinggi 27     0,6 

Jumlah 4207 100  

Sumber : Data Profil Desa Petungsewu, 2017 

 Berdasarkat tabel jenjang pendidikan tersebut diketahui bahwa jenjang pendidikan 

formal masih tergolong rendah. Mayoritas penduduk Desa Petungsewu masih memiliki 

jenjang pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar yakni sebanyak 2007 jiwa. Tingkat 
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pendidikan masyarakat yang masih rendah diakibatkan oleh pemikiran bahwa yang 

menganggap bahwa pendidikan formal tidaklah penting. Rendahnya pendidikan penduduk 

juga didorong oleh jauhnya tempat tinggal dengan fasilitas pendidikan. Fasilitas yang 

pendidikan formal yang ada di Desa Petungsewu hanya ada TK dan SD, sedangkan fasilitas 

pendidikan pada jenjang berikutnya yakni SMP dan seterusnya letaknya sangatlah jauh dari 

wilayah Desa Petungsewu. Sehingga letak fasilitas pendidikan yang jauh membuat penduduk 

Desa Petungsewu masih mengalami kesulitan untuk mengaksesnya, karena tidak semua 

penduduk mempunyai transportasi yang memadai.  

 Walaupun rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada minimnya pengetahuan dan 

minimnya perkembangan pola pikir penduduk. Akan tetapi rendahnya tingkat pendidikan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap interaksi atau hubungan penduduk Desa 

Petungsewu. Hal ini dibuktikan dengan terjaganya kerukunan, khususnya kerukunan antar 

umat beragama di Desa Petungsewu. Banyaknya penduduk yang berpendidikan SD, 

mencerminkan bahwa mayoritas penduduk hanya menimba ilmu pada fasilitas pendidikan 

yang tersedia di Desa Petungsewu. Seperti halnya pola interaksi yang terjadi pada mata 

pencaharian penduduk, pola interaksi penduduk dalam bidang pendidikan juga masih 

terfokus dengan sesama penduduk Desa Petungsewu. Sehingga kondisi ini memperkuat 

hubungan internal antar penduduk Desa Petungsewu. 

4.1.5  Kegiatan Sosial dan Keagamaan 

  Ada beberapa kegiatan yang ada di Desa Petungsewu, baik kegiatan keagamaan 

maupun kegiatan sosial. Berdasarkan data wawancara diketahui bahwa kegiatan sosial yang 

ada di Desa Petungsewu antara lain adalah kegiatan PKK, posyandu, kerja bakti, rewang, 

bersih desa, perayaan 17 Agustusan dan karnaval. Kegiatan PKK dan posyandu dilakukan 

setiap satu bulan sekali. Untuk kerja bakti kegiatan yang dilakukan tidak terjadwal atau 

kondisional, demikian karena dikerjakannya kerja bakti tergantung dengan kondisi 

kebersihan yang ada di Desa Petungsewu. Jika kondisi lingkungan di Desa Petungsewu tidak 

terlalu bersih, maka kegiatan kerja bakti ini akan segera dilakukan oleh penduduk Desa 

Petungsewu. Seperti halnya kerja bakti, kegiatan sosial berupa rewang juga dilakukan secara 

tidak terjadwal. Rewang dilakukan hanya ketika ada tetangga atau warga yang punya 

kegiatan atau acara keluarga, seperti pernikahan, khitanan dan acara keluarga lainnya. 

Kemudian kegiatan sosial yang hanya dilakukan satu tahun sekali adalah kegiatan perayaan 

17 Agustus, bersih desa dan juga kegiatan karnaval. Kegiatan-kegiatan sosial yang ada selalu 

dilaksanakan secara bersama dan gotong royong oleh penduduk Desa Petungsewu. Melalui 
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kegiatan sosial yang dilakukan secara bersama, gotong-royong, dan saling membantu ini 

mencerminkan terpeliharanya kerukunan masyarakat di Desa Petungsewu. 

 Selain kegiatan sosial di Desa Petungsewu juga memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Untuk penduduk yang beragama Islam kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan setiap 

minggu sekali adalah tahlil atau yasinan dan istiqosah. Kegiatan keagamaan tersebut 

dilakukan tiap minggu sekali, namun memiliki hari pelaksanaan yang berbeda ditiap RT. 

Dalam artian ada yang dilakukan setiap hari Jumat malam, dan ada yang dilaksanakan setiap 

hari minggu malam. Sedangkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat hindu setiap 

minggunya adalah Pita Puja, pertemuan WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) dan 

pertemuan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia). Pertemuan WHDI dan PHDI tersebut 

membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan umat Hindu, seperti 

perayaan Taur Agung pada Hari Raya Nyepi. Kegiatan keagamaan umat Hindu yang 

dilakukan 1 bulan sekali adalah Purnama Tilem setiap tanggal 15 pada kalender jawa dan 

juga Pangreman setiap tanggal 30 pada kalender jawa. Selain itu juga ada kegiatan agama 

umat Hindu lainnya seperti Saraswati setiap 2 tahun sekali dan juga Galungan (kuningan) 

setiap 210 hari sekali. 

 Selain kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing umat beragama di atas, di Desa 

Petungswu tepatnya di Dusun Codo juga terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan yang dihadiri 

oleh kedua umat beragama secara bersamaan yakni pengajian, Mulutan (Maulid Nabi), 

takbiran (kegiatan keagamaan menjelang Hari Raya Idul Fitri) dan juga kegiatan Taur Agung 

yang dilakukan saat Hari Raya Nyepi. Berdasarkan pada peta Desa Petungsewu, pusat 

kegiatan keagamaan ini dilakukan di Dusun Codo. Tepatnya berada di area sekitar Masjid Al-

Karim dan juga Pura Indrakila. Dalam pelaksanaan dua kegiatan keagamaan tersebut, antar 

umat beragama akan saling membantu dan terlibat secara langsung dalam kegiatan yang ada. 

Ketika kegiatan keagamaan umat Hindu berupa Taur Agung misalnya, umat muslim disini 

akan membantu mengamankan lokasi tempat perayaan dan tempat ibadah umat Hindu. Tidak 

hanya itu yang menjadi menarik dan berbeda dengan tempat lain, bahwa umat Islam di Desa 

Petungsewu juga ikut membuat dan ikut mengangkat patung Buta Kala keliling kampung 

sampai acara pembakaran (akhir acara Taur Agung) di daerah sekitar sungai sebagaimana 

telah tergambarkan pada Peta Desa Petungsewu. Begitu pula sebaliknya ketika umat Islam 

mengadakan acara takbiran, umat Hindu Desa Petungsewu pun tidak hanya membantu 

mengamankan saja. Akan tetapi juga ikut berpartisipasi secara langsung pada acara takbiran, 

dengan ikut berkeliling sebagai peserta takbiran. Dari kegiatan keagamaan yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

secara bersama-sama ini, membuktikan adanya kerukunan antar umat beragama yang sangat 

erat di Desa Petungsewu. 

4.2 Gambaran Kerukunan Umat Beragama 

 Sebagaimana banyak disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, di Desa 

Petungsewu khususnya di Dusun Codo terdapat dua umat beragama yang berbeda yakni umat 

Hindu dan umat Islam yang hidup secara berdampingan. Walaupun memiliki kepercayaan 

yang berbeda penduduk Desa Petungsewu dapat menjalankan kehidupan sosialnya secara 

rukun dan harmonis. Kerukunan antar umat beragam yang ada di Desa Petungsewu telah 

bertahan sejak lama. Dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat beragama di Desa 

Petungsewu.  

Kalau permasalahan pasti ada tapi kalau masalah antar umat beragama ini jarang 

mendengar bahkan belum mendengar saya (Hasil Wawancara Mbak Nila, 1 April 

2018, Pukul 14.58) 

Sehari-hari rukun, gak onok konflik, gak onok permasalahan (Hasil Wawancara 

Mas Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

 Bukti kerukunan yang lain adalah adanya perilaku penduduk Desa Petungsewu yang 

saling menghormati, toleransi, saling membantu dan bergotong royong ketika ada kegiatan-

kegiatan di Desa Petungsewu, khususnya kegiatan keagamaan. Ketika umat Hindu sedang 

menjalankan kegiatan keagamaan, umat Islam secara langsung berpartisipasi aktif membantu 

umat Hindu. Begitu pula sebaliknya ketika umat Islam memiliki kegiatan keagamaan, umat 

Hindu juga ikut membantu secara langsung agar kegiatan keagamaan yang dijalankan dapat 

selesai dengan lancar. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Deni dan Pak Suyetno, bentuk kongkrit 

kegiatan keagamaan yang mencerminkan adanya kerukunan di Desa Petungsewu adalah pada 

kegiatan pengajian, Taur Agung, Takbiran, dan Maulid Nabi. Pada kegiatan pengajian dan 

Maulid Nabi umat Islam turut mengundang umat Hindu saat acara berlangsung. Umat Hindu 

yang datang ini hanya sebatas ikut meramaikan, dalam artian tidak ikut membaca doa atau 

shalawat (semacam puji-pujian kepada nabi dan sang pencipta) seperti halnya yang dilakukan 

umat Islam.Tidak hanya sebagai undangan, umat Hindu disini juga membantu dalam hal 

gowo gawan dan juga pendanaan untuk sewa terop (perlengkapan yang berfungsi sebagai 

atap saat kegiatan). Gowo gawan adalah membawa bingkisan yang diserahkan kepada umat 

Islam yang sedang melakukan kegiatan pengajian ataupun Maulid Nabi, isi dari bingkisan 

tersebut biasanya berupa konsumsi untuk membantu jalannya acara. 
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 Selanjutnya pada acara Taur Agung dan Takbiran, kerukunan terlihat dari partisipasi 

secara langsung kedua umat beragama untuk menjalankan kedua acara tersebut. Pada acara 

takbiran umat Hindu akan membantu mengamankan jalan dan juga membantu dana untuk 

sewa sound. Dalam acara takbiran umat Hindu juga akan ikut berkeliling membawa oncor 

(alat penerangan dari bambu) untuk memeriahkan acara. Sebagaimana acara takbiran, pada 

acara Taur Agung umat Islam juga membantu dalam hal tenaga seperti menjaga keamanan, 

mengkondisikan jalan raya, ikut membuat patung buta kala (ogho-ogho), dan juga ikut 

memikul patung buta kala tersebut berkeliling Dusun Codo hingga proses pembakaran 

berlangsung. Pada acara ini umat Islam juga membantu dalam hal pendanaan, serta memberi 

dan menyiapkan konsumsi untuk para tamu undangan.  

Saling membantu dalam kegiatan agama, koyok waktu iku seng ndk umat hindu 

ogho-ogho iku wong islam ngewangi. Kan iku hari raya wong hindu a mas dadi 

wong islam teko. Biasa ngewangi ngowo sound koyok wong hindu waktu nang 

acara e wong islam. Gowo sound ambek ngowo oncor ngono tok (Hasil 

Wawancara Mas Dony, 2 Feb 2019, Pukul 12.42).  

Engkok waktu acara Islam koyok wayae takbiran yo hindu yo melok keleleng 

ngowo oncor, waktu idul fitri hindu melok njogo dalane (Hasil Wawancara Mas 

Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.40). 

....biasanya saat nyepi ogho-ogho biasanya ada umat islam yang ikut serta, 

menghargai  mungkin membantu konsumsi, atau ikut membantu dana... (Hasil 

Wawancara Mbak Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

...waktu perayaan hari raya kalau di umat hindu itu kan ada upacara Tawur 

Agung ngarak ogho-ogho itu kan, biasanya teman-teman yang muslim itu bantu 

gotong itu, memikul juga membantu mengkondisikan jalan raya. Begitu juga 

sebaliknya waktu takbiran itu yang hindu juga ikut keliling takbir keliling juga 

(Hasil Wawancara Mas Deni, 17 Jan 2019, 14.37) 

 Wujud kerukunan lainnya terlihat dari sikap menghargai umat Islam saat kegiatan 

Nyepi dan Idul Fitri berlangsung. Saat Nyepi penduduk yang beragama Islam akan berusaha 

sebisa mungkin tidak sampai mengganggu kegiatan nyepi, seperti meminimalisir adanya 

kebisingan atau keramaian. Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak menghidupkan alat 

musik berupa sound keras-keras dan juga mengecilkan volume speaker Adzan di Masjid yang 

berada dekat dengan pemukiman penduduk Hindu. Kemudian saat Hari Raya Idul Fitri, tidak 

hanya umat Islam saja yang saling mengunjungi rumah sesama umat Islam, akan tetapi warga 

yang beragama Hindu pun juga ikut mengunjungi rumah umat Islam untuk bersilaturahmi. 

Begitu pula sebaliknya ketika Hari Raya Nyepi berlangsung, umat Islam juga bersilaturahmi 

mengunjungi umat yang beragama Hindu. Kondisi lain yang memperlihatkan adanya 

kerukunan umat beragama adalah gotong royong ketika membangun tempat ibadah, yang 
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mana ketika membangun Pura umat Islam akan membantu memberi sumbangan berupa dana 

dan juga tenaga. Begitu pula saat proses pembangunan Masjid, umat Hindu juga akan 

membantu memberi sumbangan tenaga dan juga pendanaan untuk membeli material-material 

bangunan yang dibutuhkan. 

Kalau ada nyepi menghargai, kan kalau nyepi kan istilah e gak boleh ada berisik 

tidak boleh ada lampu, nah itu kita menghargai gak ada musik-musik. Biasa e kan 

kita kalau ada anu kan musikan main sound nah kalau itu kan gak boleh (Hasil 

Wawancara Mas Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

...melakukan silaturahmi setiap hari raya keagamaan kalau hari raya hindu yang 

islam mengunjungi yang hindu kalau hari raya umat muslim anggota yang hindu 

mengunjungi yang muslim bergantian.. (Hasil Wawancara Mas Imam, 1 April 

2018, Pukul 11.41) 

 Kerukunan antar umat beragama ini dapat bertahan karena penduduk memiliki 

kesadaran bahwa semua penduduk yang berada di Desa Petungsewu telah dianggap sebagai 

saudara dan keluarga. Kemudian juga dengan menjaga kerukunan, kehidupan yang penduduk 

jalani akan terasa tenteram. Sehingga dari pemikiran ini, penduduk Desa Petungsewu lebih 

memilih hidup secara rukun dan menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan konflik atau 

permasalahan antar pemeluk agama. Bertahannya kerukunan umat beragama di Desa 

Petungsewu juga tidak terlepas dari upaya dan peran pemuda yang ada di Desa Petungsewu, 

khususnya pemuda yang tergabung dalam Cofam. Mereka  juga ikut berpartisipasi membantu 

ketika ada kegiatan-kegiatan desa yang diikuti oleh dua kelompok keagamaan. 

Kerukunan masih terjaga, ganok masalah wonge biasa ngono loh. Dadi wong e 

wes sadar dewe-dewe gawe njogo kerukunan. Soale yo kabeh wong di kene dolor 

a mas, kadang onok seng melok islam kadang onok seng melok hindu (Hasil 

Wawancara Mas Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

Nggeh masih terjaga, mungkin karena ada hubungan darah, nggeh masih 

terhubung saudara (Hasil Wawancara Pak Suyetno, 25 Jan 2019, Pukul 19.23) 

4.3 Gambaran Umum Karang Taruna Cofam (Codo Family)  

 Di Desa Petungsewu terdapat beberapa organisasi atau perkumpulan seperti Remas 

(Remaja Masjid), perkumpulan PKK, WHDI, PHDI, muda-mudi Hindrakilla (kelompok 

pemuda Hindu), kelompok yasinan (kelompok pemuda Islam) dan juga karang taruna. Fokus 

pada karang taruna, di Desa Petungsewu karang taruna dibagi menjadi dua yakni karang 

taruna dusun dan karang taruna desa. Karang taruna dusun adalah karang taruna yang ada 

pada setiap dusun di Desa Petungsewu. Karang taruna tingkat dusun ini diantaranya adalah 

Arcodel, Karya Pemuda Bangsa, Merpati Putih, Bakti Husada, Pandowo, dan Cofam. 

Sedangkan karang taruna desa adalah Bamboo Thousand, yakni karang taruna yang 
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menghimpun semua karang taruna yang ada di tingkat dusun. Anggota karang taruna Bamboo 

Thousand terdiri dari perwakilan tiap karang taruna dusun.  

Tujuan Bamboo Thousand ini dibentuk agar bisa menjadi naungan pemuda. Dan 

karang taruna disetiap Dusun, Desa Petungsewu ini bisa jadi satu mas, seperti 

Cofam, Arcodel, Merpati putih, Bhakti Husada, dan Pandowo ini bisa terhimpun 

dalam karang taruna Bamboo Thousand agar menciptakan kekeluargaan yang 

lebih erat (Wawancara Mbak Nila, 1 April 2018, Pukul 14.58). 

 Selanjutnya yang menarik adalah karang taruna Cofam, berbeda dengan karang taruna 

lainnya Cofam memiliki anggota yang terdiri dari pemuda Hindu dan pemuda Islam. Hal ini 

karena Cofam merupakan karang taruna yang berada di Dusun Codo. Pengaruh kondisi 

lingkungan sosial penduduk Dusun Codo yang mana antara umat Hindu dengan umat Islam 

hidup secara berdampingan, membuat anggota Cofam memiliki latar belakang agama yang 

berbeda. Kondisi ini secara tidak langsung menjadikan Cofam sebagai organisasi yang 

menghimpun atau menjadi wadah berkumpulnya antar umat beragama, khususnya para 

pemuda. Adanya karang taruna Cofam, juga menciptakan ruang berkumpul, diskusi dan 

komunikasi antar pemuda dengan latar belakang agama yang berbeda. Sehingga dapat 

dikatakan melalui karang taruna Cofam, pemuda dapat menjaga kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu. 

  Berdirinya Cofam dilatarbelakangi oleh tidak adanya kegiatan yang bermanfaat untuk 

kelompok pemuda di Dusun Codo. Pada saat sebelum berdirinya Cofam tidak ada tempat 

atau wadah kelompok pemuda, untuk berkumpul secara bersama menciptakan atau 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Dusun Codo. Berdirinya Cofam juga 

didorong oleh kondisi sumber daya manusia yang mulai bagus di Dusun Codo, yakni rata-rata 

pemuda Dusun Codo memiliki pendidikan terakhir ditingkat SMA-sederajat. Sehingga dari 

konteks semacam itu, muncul ide dari pemuda Dusun Codo untuk mendirikan karang taruna. 

Ide mendirikan perkumpulan berupa karang taruna ini awalnya diinisiasi oleh dua orang 

pemuda Dusun Codo yakni Mas Imam dan Mas Deni. Ide ini kemudian pada tahun 2016 

direalisasikan dengan terbentuknya Karang Taruna Cofam (Codo Family) di Dusun Codo 

melalui rapat dan musyawarah yang dihadiri oleh pemuda Dusun Codo. Cofam selanjutnya 

memiliki tujuan untuk menjadi tempat berkumpul semua pemuda Dusun Codo agar dapat 

menciptakan kegiatan yang bermanfaat secara bersama-sama, serta agar pemuda dapat 

memberikan manfaat dan kepedulian untuk kemajuan Desa Petungsewu. 

Dulu di Dusun Codo ini benar-benar gak ada kegiatan mas pemuda e. Daripada 

waktu gawe kumpul-kumpul gak onok manfaate koyok ngombe, mabuk itu lebih 
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baik digunakan untuk kumpul-kumpul membuat kegiatan mas lewat Karang 

Taruna (Hasil Wawancara Mas Imam, 1 April 2018, Pukul 11.41) 

...saya melihat teman-teman pemuda di sini itu memiliki latar belakang 

pendidikan rata-rata SMA, saya punya kepikiran waktu itu bagaimana ilmu yang 

mereka dapat ini bisa berguna untuk desa. Juga agar mereka ini punya kepedulian 

dengan desa, untuk memajukan desa (Hasil Wawancara Mas Deni, 17 Jan 2019, 

Pukul 14.37) 

 Dari awal berdirinya hingga sekarang Cofam diketuai oleh Mas Imam, selaku salah satu 

pemuda penginisiasi terbentuknya Cofam. Mas Imam dipilih menjadi ketua melalui 

musyawarah dan voting dalam rapat yang dihadiri oleh pemuda Dusun Codo pada saat 

pendirian Cofam. Mas Imam dipilih karena dia dianggap sebagai salah satu pemuda yang 

vokal, dalam artian mudah menyampaikan pendapat. Mas Imam juga dianggap memiliki 

pendidikan yang tinggi daripada pemuda yang lain. Karena beberapa faktor tersebut akhirnya 

Mas Imam mendapatkan suara terbanyak dalam voting yang dilakukan oleh pemuda, dan 

resmi menjadi ketua Cofam hingga sekarang. Sebenarnya pergantian ketua dan juga pengurus 

sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi karena ketua dan pengurus baru yang telah terpilih 

tidak berjalan. Sehingga ketua dan pengurus baru tersebut diganti lagi dengan ketua dan 

pengurus yang lama. 

Soal e kan yang pertama ya ditunjuk anak-anak, yang kedua sendiri ya karena dia 

kan berani menyampaikan pendapat, tatak anaknya mental e kuat (Hasil 

Wawancara Mas Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

Pertama yo karena faktor pendidikan, tingkat e lebih tinggi daripada anggota 

liyane... (Hasil Wawancara Mas Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

Sebenere wes diganti mas wes onok ketua e cuman gak onok kabar opo-opo 

terakher agustusan gak onok kegiatan, ngambang. Akhire yowes balek nng Imam 

ketua e sampek sak iki. Struktur e wes lengkap bendahara sopo, sekertaris sopo, 

semua pengurus diganti. Tapi cuman ada strukturnya tapi gak ada kegiatan (Hasil 

Wawancara Mbak Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.24) 

 Pada saat awal berdirinya Cofam hanya ada beberapa pemuda Dusun Codo yang ikut 

tergabung dalam karang taruna Cofam. Namun ketika Cofam sudah berjalan, anggota Cofam 

terus bertambah dan sekarang anggota Cofam telah mencapai lebih dari 60 orang anggota. 

Dengan rincian anggota yang beragama Hindu berjumlah 25 orang dan sisanya beragama 

Islam. Namun yang menjadi permasalahan tidak semua anggota Cofam aktif dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan, bahkan mayoritas anggota Cofam sekarang hanya berkumpul disaat 

ada kegiatan-kegiatan besar di Dusun Codo. Seperti karnaval, Agustusan, perayaan Taur 

Agung, dan takbiran. Untuk kegiatan yang awalnya rutin dilakukan seperti kegiatan rapat atau 

diskusi bulanan hanya diikuti oleh beberapa pengurus dan anggota saja. Sehingga dalam 
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kurun waktu 5 bulan terakhir belum ada pertemuan atau diskusi rutin yang dilakukan 

kembali.  

4.4 Gambaran Informan 

4.4.1 Informan Utama 

  Informan utama di sini adalah penduduk yang diwawancarai secara mendalam oleh 

peneliti untuk mengetahui data-data inti yang dibutuhkan. Informan utama dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Priyo Kuswanto, Anggota Karang Taruna Cofam (23 Tahun) 

Di Codo Mas Kuswanto lebih dikenal dengan nama Yopi, di Desa Petungsewu Mas 

Yopi merupakan salah satu pemuda yang menjadi anggota Karang Taruna Cofam. 

Sebagai anggota Mas Yopi memiliki pengetahuan bagaimana kondisi komunikasi atau 

hubungan antar sesama anggota yang ada dalam Cofam. Melalui Mas Yopi peneliti dapat 

memahami bagaimana kondisi kerukunan anggota Cofam, karena sebagai seorang 

mahasiswa Mas Yopi peneliti anggap memiliki pengetahuan lebih dalam melihat 

bagaimana kondisi kerukunan antar anggota yang ada dalam tubuh Karang Taruna 

Cofam. Sehingga karena faktor tersebut Mas Yopi menjadi salah satu informan utama 

pada penelitian ini. 

2. Suyetno, Ketua Kelompok Pemuda Islam (30 Tahun) 

Pak Suyetno biasa dipanggil dengan Suyet, beliau berusia 30 tahun. Pak Suyetno 

memiliki pendidikan formal terakhir di jenjang SD, dan pekerjaan yang beliau miliki saat 

ini adalah sebagai seles onderdil sepeda motor. Di Dusun Codo Pak Suyetno memiliki 

posisi sebagai salah satu tokoh agama yakni ketua kelompok pemuda Islam, atau 

penduduk sekitar biasa menyebutnya sebagai kelompok yasinan. Pak Suyetno merupakan 

tokoh yang mencetuskan adanya kelompok yasinan bagi pemuda di Dusun Codo. Hal ini 

karena awalnya kegiatan yasinan hanya dilaksanakan oleh orang-orang golongan tua, 

sedangkan kelompok pemuda merasa tidak ikut kegiatan yasinan pada kelompok 

golongan tua. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan umur yang cukup jauh sehingga 

pemuda sulit beradaptasi dengan golongan tua. Pak Suyetno kemudian dipilih sebagai 

informan karena beliau dianggap mengerti tentang kondisi pemuda di Desa Petungsewu, 

khususnya pemuda Dusun Codo. Sehingga beliau telah memenuhi karakteristik Informan 

dalam penelitian ini. 
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3. Riski Imam, Ketua Karang Taruna Cofam (26 Tahun)  

Mas Imam memiliki pendidikan terakhir di jenjang perguruan tinggi. Di Dusun Codo 

Mas Imam merupakan ketua Karang Taruna Cofam, dan salah satu penggagas berdirinya 

Cofam. Mas Imam juga merupakan perwakilan pemuda Codo yang sekarang juga 

menjadi pengurus di Karang Taruna tingkat desa Bamboo Thousand. Sehingga Mas Imam 

merupakan salah satu pemuda yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan perkumpulan yang 

diadakan di desa. Mas Imam menjadi Informan dalam penelitian ini karena dianggap 

mengerti dan mengetahui kondisi internal pemuda yang tergabung dalam Cofam, yang 

mana melalui Mas Imam peneliti dapat mengetahui bagaimana kegiatan yang ada 

dilakukan Cofam, seperti apa partisipasi pemuda dalam Cofam dan untuk menjaga 

kerukunan. Dari konteks tersebut maka Mas Imam memenuhi karakteristik informan 

dalam penelitian ini. 

4. Nila Ratmati, Ketua Karang Taruna Bamboo Thousand (27 Tahun) 

Mbak Nila merupakan salah seorang pemuda yang memiliki posisi di Desa 

Petungsewu sebagai ketua karang taruna tingkat desa yakni Bamboo Thousand. Sebagai 

ketua karang taruna tingkat desa yang menjadi naungan pemuda seluruh Desa 

Petungsewu, Mbak Nila merupakan tokoh yang secara langsung berhubungan dengan 

pemuda yang ada di Desa Petungsewu melalui kegiatan-kegiatan karang taruna yang 

diadakan. Data yang diperoleh dari Mbak Nila beraneka ragam, mulai gambaran 

permasalahan pemuda ketika berada dalam sebuah perkumpulan, cara penyelesaian 

masalah yang ada, tujuan terbentuknya karang taruna tingkat desa, hingga gambaran 

pemuda untuk menjaga kerukunan. Dari latar belakang tersebut, Mbak Nila dianggap 

mampu mendeskripsikan gambaran pemuda yang ada di Desa Petungsewu. Sehingga 

karena faktor tersebut mbak Nila menjadi informan yang sudah memenuhi karakteristik 

informan dalam penelitian. 

5. Afifah Qurota A., Mantan Pengurus Karang Taruna Cofam (25 Tahun) 

Mbak Afifah merupakan mantan pengurus dalam Karang Taruna Cofam, yakni 

pernah menjadi bendahara Cofam selama 1 tahun. Mbak Afifah sekarang bekerja sebagai 

Guru Paud pada salah satu Taman Kanak-Kanak di Desa Petungsewu. Mbak Afifah 

dipilih menjadi informan karena sebagai guru dan mantan pengurus Cofam, Mbak Afifah 

peneliti anggap mampu memberikan gambaran tentang kondisi Karang Taruna Cofam 

yang dulu dan yang sekarang. Dengan melihat gambaran kondisi semacam itu diharapkan 
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peneliti dapat lebih memahami bagaimana kondisi Karang Taruna Cofam dari waktu ke 

waktu, sehingga upaya pemuda yang tergabung dalam Cofam dalam menjaga kerukunan 

juga akan dapat peneliti pahami. Sebagai seorang guru yang juga berhubungan secara 

langsung dengan masyarakat Desa Petungsewu, Mbak Afifah peneliti anggap mampu 

memberikan penjelasan terkait kondisi dan wujud kerukunan masyarakat Desa 

Petungsewu secara lebih rinci. Sehingga karena hal tersebut Mbak Afifah menjadi 

informan utama dalam penelitian ini, karena peneliti anggap memenuhi karakteristik 

informan. 

6. Riko Dian P., Wakil Ketua Karang Taruna Cofam (24 Tahun) 

Mas Riko merupakan karyawan pabrik rokok dengan pendidikan terakhir berada pada 

jenjang SMK dan sekarang menjadi wakil ketua Karang Taruna Cofam. Sebagai wakil 

ketua, Mas Riko peneliti anggap mengerti dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana 

kondisi pemuda Cofam dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa 

Petungsewu. Melalui Mas Riko peneliti memahami bagaimana bentuk kongkrit upaya 

yang dijalankan pemuda untuk menjaga umat beragama agar tetap rukun. Tidak hanya 

menjadi wakil ketua Cofam, Riko juga menjadi anggota kelompok yasinan yang aktif 

berpartisipasi membantu secara langsung kegiatan-kegiatan keagamaan umat Hindu dan 

juga Islam. Sehingga karena hal tersebut peneliti dapat mengetahui secara lebih rinci 

gambaran motivasi pemuda ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama 

antar kelompok beragama. Dengan mengetahui motivasi pemuda maka peneliti juga akan 

mengerti bagaimana kesadaran pemuda, khususnya pemuda yang tergabung dalam Cofam 

untuk menjaga kerukunan. Dari latar belakang tersebut Mas Riko menjadi salah satu 

informan utama dalam penelitian ini, karena peneliti anggap telah memenuhi karakteristik 

informan. 

7. Ninik Fransiska Dwi A., Pengurus Karang Taruna Cofam (22 Tahun) 

Mbak Siska memiliki pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, dan sekarang 

memiliki profesi sebagai guru SD. Dalam penelitian ini Mbak Siska menjadi informan 

utama karena beliau pernah menjadi pengurus dalam Karang Taruna Cofam, yakni 

sebagai sekretaris. Karena pernah menjadi pengurus dalam Cofam Mbak Siska peneliti 

anggap mampu memahami dan menjelaskan bagaimana kondisi kerukunan pemuda yang 

tergabung dalam Cofam, serta upaya mereka dalam menjaga kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu. Dari Mbak Siska peneliti mempunyai banyak data yang 
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sangat bervariasi mulai dari permasalahan yang ada dalam Cofam, hingga permasalahan 

yang terjadi sesama pemeluk agama Islam. Melalui Mbak Siska kemudian peneliti 

memahami gambaran kondisi kerukunan yang ada di Desa Petungsewu secara lebih 

mendetail. Berdasarkan penjelasan di atas kemudian Mbak Siska telah memenuhi 

karakteristik informan dalam penelitian. 

8. Deni Irawan, Kaur Keuangan Desa Petungsewu (29 Tahun) 

Mas Deni merupakan salah satu tokoh pemuda Desa Petungsewu yang juga menjadi 

perangkat Desa Petungsewu, yakni sebagai Kaur (Kepala urusan) Keuangan. Sebagai 

tokoh pemuda Mas Deni telah menjadi salah satu orang yang menginisiasi berdirinya 

Karang Taruna Cofam. Inisiasi berdirinya Karang Taruna Cofam ini muncul sejak Mas 

Deni menjadi salah satu perangkat di Desa Petungsewu. Walaupun tidak ikut dalam 

kepengurusan Cofam secara langsung, sebagai penginisiasi berdirinya Cofam Mas Deni 

tetap ikut berperan sebagai pendamping berjalannya Karang Taruna Cofam. Dari latar 

belakang semacam itu Mas Deni peneliti anggap memiliki pengetahuan tentang gambaran 

kondisi dan upaya pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan, dari awal berdirinya Cofam 

hingga sekarang. Kemudian sebagai salah satu perangkat desa yang sering berhubungan 

dengan masyarakat Desa Petungsewu, Mas Deni peneliti anggap memiliki pemahaman 

tentang bagaimana kondisi kerukunan antar umat beragama sekarang. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti bersama Mas Deni memperoleh hasil yang lebih rinci tentang 

kondisi pemuda yang tergabung dalam Cofam, hingga latar belakang berdirinya Cofam. 

Sehingga melalui penjelasan di atas Mas Deni telah memenuhi karakteristik responden 

dalam penelitian ini. 

9. Charles Dony A., Anggota Pasif Karang Taruna Cofam (20 Tahun) 

Mas Dony merupakan informan utama yang peneliti wawancarai untuk 

mengkonfirmasi data dari informan yang pernah menjadi pengurus dan anggota dalam 

Karang Taruna Cofam. Mas Dony sendiri merupakan pemuda yang tidak aktif di Cofam. 

Namun Mas Dony pernah beberapa kali ikut dalam kegiatan Cofam walaupun bukan 

menjadi anggota aktif. Mas Dony dipilih menjadi informan utama karena beliau peneliti 

anggap mampu menjelaskan kondisi kerukunan dan juga upaya pemuda Cofam 

mempertahankan nilai sosial untuk menjaga kerukunan, dengan perspektif yang berbeda. 

Dalam artian pemahaman tentang upaya pemuda Cofam dalam berasal dari informan 

yang tidak menjadi anggota Cofam, namun mengerti bagaimana kondisi Cofam. Melalui 
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Mas Dony peneliti mengetahui beberapa alasan kenapa Cofam mulai jarang kumpul dan 

juga gambaran pemuda Cofam ketika membentuk dan melaksanakan sebuah kegiatan 

sosial maupun keagamaan. Dari latar belakang tersebut Mas Dony telah memenuhi 

karakteristik informan dalam penelitian ini. 

4.4.2  Informan Tambahan 

 Informan tambahan yang dimaksud di sini adalah penduduk yang diwawancarai peneliti 

guna menambah dan mendukung data-data utama yang sudah diperoleh. Informan 

tambahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kustomo, Kepala Desa Petungsewu (36 Tahun) 

Bapak Kustomo merupakan penduduk asli Desa Petungsewu, dan sekarang menjabat 

sebagai Kepala Desa Petungsewu. Pak Kustomo mulai menjabat sebagai Kepala Desa 

pada tahun 2015. Sebagai kepala desa pak Kustomo dianggap paham terkait dengan 

kondisi masyarakat dan kondisi wilayah Desa Petungsewu. Informasi yang didapat dari 

Pak Kustomo digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang sudah diperoleh 

sebelumnya, yang difokuskan untuk menjabarkan gambaran umum Desa Petungsewu. 

Selain mengerti kondisi tentang kehidupan sosial masyarakat dan kondisi wilayah Desa 

Petungsewu, sebagai seorang Kepala Desa Pak Kustomo juga mengerti tokoh-tokoh 

masyarakat yang ada di Desa Petungsewu. Sehingga dari latar belakang ini Pak Kustomo 

telah memenuhi karakteristik dari penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Wiwin Sugiarti, Kaur Umum Desa Petungsewu (38 Tahun) 

Ibu Wiwin merupakan salah satu perangkat desa yang sekarang menjabat sebagai 

Kaur (Kepala Urusan) Umum Desa Petungsewu. Sebagai Kaur Umum Ibu Wiwin 

merupakan perangkat desa yang mengelola dan mengurus secara langsung berbagai 

dokumen penting Desa Petungsewu, salah satunya dokumen terkait data profil Desa 

Petungsewu. Sehingga dari latar belakang tersebut ibu Wiwin dianggap mampu 

menjelaskan bagaimana kondisi Desa Petungsewu secara mendalam. Data yang diperoleh 

dari Ibu Wiwin merupakan data untuk mengkonfirmasi data-data yang berada dalam 

dokumen atau laporan tentang profil desa. Ibu Wiwin juga dapat menjelaskan tentang 

kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat, organisasi atau perkumpulan yang ada di 

Desa Petungsewu hingga letak fasilitas-fasilitas umum Desa Petungsewu. Dari 

pengetahuan yang dimiliki oleh Ibu Wiwin, membuat beliau menjadi informan yang telah 

memenuhi karakteristik informan dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Agen yang Berpengaruh 

 Dalam proses pendirian Karang Taruna Cofam terdapat dua aktor yang berpengaruh, 

sebagai penginisiasi pembentukan perkumpulan pemuda. Kemudian setelah Karang Taruna 

berdiri, memunculkan agen lain yang juga memiliki pengaruh atas berjalannya Karang 

Taruna Cofam. Agen-agen yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

5.1.1 Pendiri Karang Taruna Cofam 

  Telah peneliti singgung sebelumnya bahwa pembentukan Karang Taruna Cofam di 

inisiasi oleh dua orang pemuda Dusun Codo, yakni Deni dan Imam. Pendirian karang taruna 

ini awalnya didorong oleh pergantian kepengurusan Kepala Desa Petungsewu, yakni pada 

kepengurusan kepala desa yang lama tidak ada aktor (perangkat desa) yang fokus 

mengembangkan desa melalui sumber daya pemuda. Sehingga usaha pendirian kelompok 

untuk mewadahi pemuda Desa Petungsewu tidak pernah dilakukan. Salah satu faktor yang 

menimbulkan tidak adanya usaha pihak desa untuk mendirikan perkumpulan pemuda ini 

adalah karena belum adanya peraturan yang bersifat mengikat seperti sekarang. Pada 

kepengurusan Kepala Desa sekarang ada peraturan berupa undang-undang dana desa terkait 

pembentukan lembaga kepemudaan seperti karang taruna. Kondisi tersebut dibuktikan 

dengan tidak adanya perkumpulan pemuda yang dapat mewadahi pemuda-pemuda di Desa 

Petungsewu pada kepengurusan Kepala Desa di periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara berikut : 

Wah itu memang sudah lama sekali mas pemuda ini waktu tidak pernah 

diperhatikan, soalnya mungkin karena belum ada peraturan yang mengikat kayak 

undang-undang dana desa ini. Kan kalau tidak ada undang-undang namanya orang 

kan cenderung meremehkan dan akhirnya pemuda ini tidak keurus. Soalnya 

undang-undang dana desa terkait lembaga kepemudaan ini kalau gak salah baru 

ada tahun 2014 lalu ya waktu kepengurusan kepala desa yang sekarang baru jadi. 

Dan kepala desa sekarang pun juga memiliki semangat untuk membentuk 

organisasi kepemudaan untuk kemajuan desa. Dulu mungkin seperti itu (Hasil 

Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

...karena karang taruna yang lama sudah vakum, enggak berjalan dan itu sudah 

bertahun-tahun mas. Kasarane perangkat desa yang dulu-dulu itu tidak ada 

keinginan untuk memberdayakan pemuda. Terus karena ada semangat kepala desa 

yang baru, dan kebetulan saya jadi perangkat desa saya ingin arek-arek (pemuda) 

ini bermanfaat bagi  desa (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 
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 Setelah pergantian kepengurusan dari kepala desa yang lama kepala desa yang baru, 

memunculkan expert agent yang mampu melakukan tindakan agensi berupa pendirian 

kelompok pemuda. Expert agent yang dimaksud adalah Deni yang pada kepengurusan kepala 

desa baru (kepengurusan sekarang), beliau diangkat sebagai salah satu perangkat desa sebagai 

kepala urusan keuangan. Di sini memperlihatkan bahwa expert agent dapat melakukan 

tindakan agensi berupa mendirikan karang taruna setelah expert agent menjadi salah satu 

perangkat di Desa Petungsewu. Sebagai seorang Kaur Keuangan Desa Petungsewu, expert 

agent mendapatkan pengaruh kekuasaan dari pemerintah Kabupaten Malang pada saat itu. 

Pengaruh tersebut berupa himbauan untuk mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan 

berupa karang taruna. Himbauan ini didasarkan atas adanya Undang-Undang Dana Desa yang 

mengatur tentang pemberian biaya operasional kepada organisasi kepemudaan.  

 Sehingga karena pada saat itu di Desa Petungsewu belum ada organisasi kepemudaan, 

expert agent memiliki kesadaran praktis berupa gagasan untuk membentuk organisasi 

kepemudaan yakni karang taruna. Hal ini agar pemberian biaya operasional untuk organisasi 

kepemudaan jelas arahnya. Dalam artian pihak-pihak yang mendapatkan anggaran berupa 

biaya operasional dari desa menjadi jelas dan tepat sasaran. Selanjutnya menurut Deni, lewat 

organisasi kepemudaan berupa karang taruna pemuda dapat lebih terkoordinir untuk 

mengembangkan Desa Petungsewu. Jadi gagasan pembentukan karang taruna oleh expert 

agent timbul karena adanya dominasi atau pengaruh dari pemerintah kabupaten untuk 

melaksanakan undang-undang dana desa berupa mengatur pendanaan bagi organisasi atau 

lembaga kepemudaan yang ada di Petungsewu, dan atas dasar motivasi untuk memanfaatkan 

sumber daya pemuda untuk kepentingan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:  

Sebelum e kan karang taruna yang lama itu kan gak jalan. Terus juga di tekan 

sama Pemerintah Kabupaten agar organisasi karang taruna ini aktif kembali. Ada 

arahan agar organisasi semacam itu, organisasi kepemudaan itu diaktifkan 

kembali. Tujuannya untuk perkembangan desa tujuannya. Kebetulan juga waktu 

itu kepala desanya masih baru jadi ada semangat untuk membentuk. Dan juga 

saya melihat disini kan anak mudanya banyak dan rata-rata pendidikannya sudah 

SMA saya kira mereka memiliki pemikiran yang bisa dimanfaatkan untuk desa, 

bisa bermanfaatlah istilahnya pengetahuan yang mereka punyai itu (Hasil 

Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

Ya dengan adanya dana desa ini kan lembaga kepemudaan itu kan harus didanai. 

Pada undang-undang dana desa ini organisasi kepemudaan itu ada, jadi kalau 

tidak dibentuk dulu kepengurusan karang taruna ini bagaimana kita nanti 

menganggarkannya kan gitu, jadi harus kita bentuk dulu biar jelas nanti kita mau 

menganggarkan kita mau ngasih dukungan ke siapanya gitu ada, yang kedua biar 

program-programnya nanti itu biar jelas kegiatan-kegiatannya. Pertanggung 
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jawabnya juga, dan pengajuannya nanti agar tepat sasaran gitu loh (Hasil 

Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

Begitu terbentuk Cofam kan lebih enak a untuk mendorong pemuda, jadi sudah 

tidak begitu sulit karena sudah ada wadah untuk mengkoordinir (Hasil 

Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

 Motivasi berupa ide memanfaatkan sumber daya pemuda untuk kepentingan kemajuan 

desa, timbul karena sebagai expert agent Deni melihat bahwa di Desa Petungsewu terdapat 

sumber daya pemuda yang dianggap lebih bagus jika dibandingkan dengan masa-masa 

sebelumnya. Akan tetapi sumberdaya pemuda yang ada sama sekali tidak dimanfaatkan untuk 

kepentingan pengembangan Desa Petungsewu. Sumber daya pemuda yang dimaksud berupa 

jenjang pendidikan dari pemuda yang ada di Desa Petungsewu. Pada masa-masa sebelumnya 

pemuda Desa Petungsewu mayoritas masih memiliki jenjang pendidikan terakhir ditingkat 

SD, sedangkan kondisi sumber daya pemuda di Desa Petungsewu sekarang sudah banyak 

yang memiliki pendidikan pada jenjang SMA-sederajat. Kondisi semacam ini kemudian 

memunculkan kesadaran praktis bagi Deni untuk mengembangkan Desa Petungsewu melalui 

sumber daya pemuda lewat organisasi kepemudaan berupa karang taruna. Diidentifikasi 

sebagai kesadaran praktis, karena kesadaran tersebut merupakan sebuah bentuk respon expert 

agent terhadap himbauan pemerintah kabupaten untuk mengaktifkan kembali organisasi 

kepemudaan agar undang-undang dana desa bisa terlaksana. Serta bentuk respon terhadap 

kondisi sosial lingkungan yang ada di Desa Petungsewu, berupa tidak dimanfaatkannya 

sumberdaya pemuda yang dianggap bermanfaat untuk pengembangan desa.   

...saya melihat teman-teman pemuda di sini itu memiliki latar belakang 

pendidikan minimal rata-rata SMA, saya punya kepikiran waktu itu bagaimana 

ilmu yang mereka dapat ini bisa berguna untuk desa. Soalnya beda waktu dimasa 

saya itu rata-rata masih SD. Tapi sekarang juga dengan kemajuan teknologi 

informasi dan saya melihat rata-rata pendidikannya ini agak tinggi, jadi sayang 

kalau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan desa. Juga agar mereka ini punya 

kepedulian dengan desa, untuk memajukan desa (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 

2019, Pukul 14.37) 

Selanjutnya ide dan gagasan tersebut berusaha disebar oleh Deni selaku expert agent 

dengan cara mempengaruhi pemuda yang ada di Desa Petungsewu pada saat expert agent 

berkumpul (nongkrong) dengan pemuda. Usaha-usaha untuk mempengaruhi ini berupa 

memberikan pengertian kepada pemuda Desa Petungsewu bahwa penting untuk mendirikan 

karang taruna. Selain itu expert agent juga melakukan upaya ajakan kepada pemuda Desa 

Petungsewu untuk mendirikan Karang taruna.  
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Kalau dari pemuda ya semuanya membantu, jadi ketika berkumpul nongkrong, 

“yokpo rek iki karang taruna dibentuk a?” arek-arek “yowes ayo-ayo ngelompok 

kapan? Ndang-ndang gawekno undangan wes” ya itu dulu waktu nyantai gitu 

ngumpul-ngumpul di warung kopi situ terus di bawah situ tempat-tempat 

ngumpulnya anak-anak itu tadi. Ya saya sering nongkrong dulu, kalau anak-anak 

(pemuda) nongkrong gitu saya kesitu “diluk-diluk pokok tak jagongi” dan 

memberikan pengertian ke mereka mengajak kalau karang taruna ini harus 

dibentuk (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa ketika expert agent melakukan 

upaya penyebaran ide-ide melalui kegiatan berkumpul (nongkrong) para pemuda cenderung 

langsung mendukung ide-ide dari expert agent. Dari upaya expert agent untuk menyebarkan 

ide ini mampu memunculkan lay agent yakni Imam sebagai agen yang mendukung 

terbentuknya Karang taruna di Desa Petungsewu pada waktu itu. Terbentuknya lay agent 

didasari oleh Imam yang juga sering berkumpul dengan Deni, dan juga Imam sebagai salah 

satu pemuda di Desa Petungsewu memiliki keselarasan kesadaran dengan Deni sebagai expert 

agent. Kesadaran lay agent yang dimaksud berupa anggapan sepinya kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat bagi pemuda di Desa Petungsewu. Kesadaran diskursif lay agent ini muncul 

sebagai pengaruh dari masalah kondisi Desa Petungsewu yang sudah lama tidak ada wadah 

bagi pemuda untuk menciptakan kegiatan secara bersama-sama. Sehingga karena ada 

keselarasan kesadaran dari kedua agen untuk memanfaatkan sumber daya pemuda di Desa 

Petungsewu memunculkan inisiatif untuk merealisasikan gagasan berupa berdirinya 

perkumpulan karang taruna. 

Sering, sering nongkong. Memang imam ini di lingkungannya cukup punya 

pengaruh emang di RT-nya (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

Dulu di Dusun Codo ini benar-benar gak ada kegiatan mas pemuda e. Daripada 

waktu gawe kumpul-kumpul gak onok manfaate koyok ngombe, mabuk itu lebih 

baik digunakan untuk kumpul-kumpul membuat kegiatan mas lewat Karang 

taruna (Hasil Wawancara Imam, 1 April 2018, Pukul 11.41) 

 Dari sini dapat dijelaskan bahwa kondisi Desa Petungsewu yang sudah lama tidak 

memberdayakan pemuda dan berakibat pada sepinya kegiatan-kegiatan bagi pemuda 

mempengaruhi motivasi dari kedua agen yakni Imam dan Deni. Kondisi ini memunculkan 

motivasi tindakan atau keinginan-keinginan yang mendorong agen untuk melakukan tindakan. 

Motivasi yang dimaksud berupa keinginan untuk memberdayakan kembali pemuda Desa 

Petungsewu karena karang taruna yang lama sudah vakum dan keresahan karena tidak adanya 

kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda, sehingga pemuda hanya menggunakan waktu 

berkumpul untuk hal-hal yang cenderung negatif. 
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 Motivasi-motivasi yang muncul sebagai pengaruh kondisi Desa Petungsewu tersebut, 

peneliti melihat mempengaruhi rasionalisasi tindakan dari agen. Karena rasionalisasi tindakan 

untuk membentuk perkumpulan karang taruna dari agen berhubungan dengan motivasi agen 

yang telah peneliti identifikasi sebelumnya. Rasionalisasi tindakan dari lay agent yakni Imam 

adalah berupa kesadaran membentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda. 

Sedangkan expert agent yakni Deni memiliki rasionalisasi tindakan pembentukan karang 

taruna berupa kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya pemuda demi kepentingan 

pengembang Desa Petungsewu dan juga agar dapat melaksanakan UU Dana Desa terkait 

pembentukan dan pemberian anggaran bagi organisasi kepemudaan. Kesadaran-kesadaran 

tersebut terus menerus dipertahankan oleh kedua agen dalam melakukan tindakan. Hal ini 

dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang kedua agen tersebut lakukan dalam usaha 

merealisasikan gagasan membentuk kelompok karang taruna bagi pemuda Desa Petungsewu. 

Lebih jelas berikut skema tindakan sosial dari agen :  

  Skema 2. Tindakan Sosial Membentuk Karang Taruna 

        Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

 Berdasarkan rasionalisasi tindakan diatas diketahui bahwa pemuda merupakan unsur 

yang penting dalam tindakan sosial membentuk karang taruna yang akan dilakukan. Sehingga 

untuk menindak lanjuti gagasan expert agent untuk mendirikan karang taruna sebagai bentuk 

refleksi kesadaran yang dipertahankan oleh agen, kemudian Deni dan Imam melakukan usaha 

untuk mengumpulkan pemuda-pemuda di Desa Petungsewu. Khususnya pemuda di Dusun 

Codo sebagai tempat yang menjadi pusat pemerintahan Desa Petungsewu.  

Masalah 

kondisi Desa 

Petungsewu : 

Sepi Kegiatan 

Karena 

Pemuda 

Sudah Lama 

Tidak 

diberdayakan 

Motivasi : Keinginan 

memberdayakan pemuda & 

Keresahan tidak adanya 

kegiatan bagi pemuda 

Expert agent : Kesadaran  berupa 

ide memanfaatkan pemuda untuk 

mengembangkan desa & agar 

dapat melaksanakan UU Dana 

Desa. 

Lay agent : Kesadaran 

membentuk kegiatan-kegiatan 

yang bermanfaat bagi pemuda 

 

Rasionalisasi Tindakan 

Tindakan Sosial : Usaha membentuk 

karang taruna (mengundang, 

mengajak, mempengaruhi) lay agent 

dalam rapat pembentukan karang 

taruna 
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Ya waktu itu anak-anak saya undang mas untuk ngadain rapat pembentukan 

karang taruna, waktu itu saya sama Imam ngobrol di rumah jadi siapa saja yang 

diundang. Akhire tak gawekno undangan dari desa mas, undangannya pakek nama 

desa, atas nama kepala desa. Tapi inisiatif dari saya sendiri. Cek arek-arek ini mau 

datang. Kan kalau tahu undangan dari desa gitu pasti datang temen-temen itu 

(Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

 Upaya awal dilakukan dengan menentukan nama-nama pemuda yang akan diundang 

pada rapat pembentukan perkumpulan karang taruna, proses ini dilakukan di rumah Deni. 

Selanjutnya undangan pun dibuat oleh Deni, karena Deni menjabat sebagai perangkat Desa 

undangan dibuat atas nama Desa Petungsewu. Hal ini dilakukan sebagai upaya legitimasi 

agar pemuda terdorong untuk menghadiri rapat yang akan diadakan. Selain itu agar pemuda 

memiliki kemauan untuk mendatangi undangan rapat tersebut, Imam melakukan upaya 

ajakan kepada pemuda-pemuda lain agar datang pada undangan rapat yang akan diadakan. 

Upaya-upaya ajakan dilakukan oleh Imam pada saat menyebar undangan dan pada saat Imam 

bertemu dengan pemuda-pemuda menjelang acara rapat.  

Nyebar undangan saya sendiri dibantu temen-temen pemuda per RT. Jadi waktu 

nyebar undangan per RT itu saya panggil perwakilannya masing-masing. Kan per 

RT itu ada koordinatornya seperti Imam dan temen-temen lain itu saya panggil 

buat nyebar undangan. Kebetulan saya juga sudah memiliki hubungan yang deket 

sama mereka (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

Mas Duro (Deni) ngawe undangan terus aku bagian seng nyebar nng arek-arek, 

pas nyebar undangan iku yo arek-arek tak kongkon teko mas. Soale penting. 

Terus lek ketemu ngono ndk dalan mboh ndk ndi ngono iku tak ilingno biyen iku, 

ojok lali teko dino iki rapat ndk Balai Desa (Hasil Wawancara Imam, 1 April 

2018, Pukul 11.41) 

 Pada tahap tersebut kemudian dapat jelaskan bahwa Deni dianggap sebagai expert 

agent karena mampu memberikan pengaruh kepada agen lain untuk mendirikan perkumpulan 

karang taruna. Expert agent ini memiliki dimensi internal berupa kesadaran praktis ketika 

melakukan tindakan-tindakan untuk membentuk perkumpulan karang taruna. Hal ini karena 

dalam melakukan tindakannya Deni mendapatkan pengaruh kekuasaan terlebih dahulu dari 

pemerintah kabupaten, mengingat posisi Deni sebagai salah satu perangkat di Desa 

Petungsewu yakni sebagai Kaur Keuangan. Dari pengaruh tersebut memunculkan kesadaran 

bagi expert agent berupa tujuan untuk memanfaatkan sumber daya pemuda untuk 

mengembangkan Desa Petungsewu melalui organisasi kepemudaan. Sehingga dari tujuan 

tersebut expert agent berusaha merealisasikannya melalui gagasan pembentukan 

perkumpulan karang taruna. Sedangkan Imam diidentifikasi sebagai lay agent karena Imam 

merupakan pemuda yang mendapatkan pengaruh dari Deni sebagai expert agent. Sehingga 
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Imam sebagai lay agent cenderung mendukung tindakan-tindakan dari expert agent. 

Kecenderungan tindakan lay agent untuk mendukung expert agent tidak serta merta ada, akan 

tetapi didasari oleh kesadaran untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda. 

Sehingga karena kesadaran diskursif lay agent ini selaras dengan ide dan gagasan dari expert 

agent, membuat lay agent mendukung tindakan sosial dari expert agent. 

 Sebagaimana diketahui bahwa ajakan dan pengaruh expert agent kepada pemuda di 

Desa Petungsewu pada saat kumpul (nongkrong) merupakan sebuah bentuk upaya untuk 

menyebarkan ide dan gagasan kepada agen lain. Melalui pengaruh tersebut memunculkan 

adanya lay agent yang mendukung tindakan dari expert agent terkait ide memanfaatkan 

sumberdaya pemuda dan gagasan membentuk karang taruna. Ajakan yang untuk merealisasi 

gagasan kemudian di diperkuat melalui pemberian undangan rapat pembentukan karang 

taruna yang mengatasnamakan desa, untuk melegitimasi agar pemuda di Desa Petungsewu 

memiliki keinginan untuk datang kepada rapat yang akan diadakan. Selanjutnya tindakan 

expert agent untuk menyebar ide dan gagasan di dukung oleh lay agent dengan cara 

memberikan ajakan dan pengaruh pada saat lay agent membantu menyebar undangan kepada 

pemuda di Desa Petungsewu. Upaya ajakan dan memberi pengaruh yang dilakukan oleh 

kedua agen kepada agen lain yakni pemuda yang ada di Desa Petungsewu berhasil dilakukan, 

karena banyaknya pemuda yang menghadiri rapat pembentukan perkumpulan karang taruna 

di Balai Desa. 

Ya diundang semuanya, kan kalau di Cofam ini anggotanya mulai dari RT. 02 

sampai RT. 07 ya. Jadi diundang semua saya kumpulkan akhirnya terbentuk, 

pengurus juga terbentuk, begitu juga namanya disepakati waktu itu. Waktu saya 

undang ini ada beberapa yang gak datang, tapi waktu itu kumpul pembentukan ini 

banyak yang dateng 100 orang lebih kok (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, 

Pukul 18.42) 

 Selanjutnya agar gagasan membentuk karang taruna dapat direalisasikan, Deni sebagai 

expert agent kembali melakukan usaha menjelaskan gambaran-gambaran tentang karang 

taruna dan  pentingnya pendirian kelompok pemuda di Desa Petungsewu. Upaya sosialisasi 

tersebut dilakukan dengan alasan agar pemuda yang menghadiri rapat pembentukan karang 

taruna memiliki bekal pemahaman tentang karang taruna. Selain itu juga agar pemuda yang 

hadir dalam rapat memiliki kesadaran berupa motivasi untuk menyepakati berdirinya karang 

taruna di Desa Petungsewu. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara berikut : 

Ya langsung waktu itu, pertama itu ya mengenai ini penjelasan kalau karang 

taruna ini harus terus terbentuk. Ya diberi pengertian karang taruna ini mengenai 

apa saja, fungsinya di desa ini apa saja, kegiatannya itu seperti ini. Biar pemuda 
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ini tahu sedikit-sedikit dan mengerti gambaran tentang karang taruna. Terus 

setelah itu langsung bentuk itu pemilihan pengurus, kesepakatan nama juga 

langsung. Cuma itu tok seinget saya. Setelah terbentuk karang taruna ini langsung 

jalan (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

Biar temen-temen ini kasarane semangat ngawe karang taruna, saya itu waktu 

rapat memberi penjelasan ke temen-temen gimana pentingnya ada karang taruna 

di desa sini. Gimana rasanya berorganasasi sama teman, itu saya tekankan mas. 

Biar temen-temen memiliki kemauan yang kasarane kuat untuk mendirikan 

karang taruna (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

 Proses panjang untuk menyebarkan ide dan gagasan expert agent yang dibantu dengan 

lay agent berupa memberi pengaruh dan ajakan membentuk karang taruna, mampu 

menciptakan hasil berupa kesadaran bagi pemuda yang menghadiri rapat untuk memajukan 

Desa Petungsewu. Kesadaran tersebut kemudian menjadi alasan bagi pemuda yang 

menghadiri rapat untuk mendukung dan menyepakati berdirinya karang taruna di Desa 

Petungsewu. Sehingga pada akhirnya pemuda yang ikut dalam rapat tersebut menjadi lay 

agent berikutnya yang mendukung tindakan expert agent untuk merealisasikan gagasannya 

berupa pembentukan karang taruna. Kesadaran lay agent yang dimaksud didasarkan dari hasil 

wawancara kepada pemuda yang hadir dalam pembentukan karang taruna berikut :  

Motivasi saya ya bisa membangun desa lebih maju lagi, ya bisa memotivasi 

mempositifkan anak-anak biar kedepannya lebih baik (Hasil Wawancara 

Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

Alasannya ya ingin memajukan desa, meningkatkan kerukunan juga (Hasil 

Wawancara Mbak Afifa, 30 Des 2018, Pukul 14.48) 

Ikut, untuk memajukan dusun, supaya desa juga ada kegiatan juga, biar rame juga 

kampungnya (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

 Setelah pemuda yang menghadiri rapat sepakat untuk mendirikan perkumpulan karang 

taruna, proses selanjutnya dalam rapat adalah membentuk struktur kepengurusan karang 

taruna. Pada proses pembentukan struktur ini Imam sebagai lay agent pendiri karang taruna 

dipilih menjadi ketua karang taruna, sedangkan Deni dalam karang taruna ditunjuk sebagai 

pembina dari karang taruna. Imam dipilih sebagai ketua karang taruna karena Imam dianggap 

memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan pemuda-pemuda lainnya. Kemudian 

Imam juga dianggap sebagai orang yang mengajak para pemuda untuk menghadiri rapat dan 

mampu menyampaikan semua pendapatnya (sosok yang vokal) pada kegiatan rapat. Hal ini 

didasarkan atas hasil wawancara berikut : 

Soal e kan yang pertama ya ditunjuk anak-anak, yang kedua sendiri ya karena dia 

kan berani menyampaikan pendapat, tatak anaknya mental e kuat (Hasil 

Wawancara Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 
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Pertama yo karena faktor pendidikan, tingkat e lebih tinggi daripada anggota 

liyane terus Imam iki seng ngejak arek-arek cek teko ndk rapat waktu ate ngawe 

karang taruna biyen (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

 Sedangkan Deni dalam struktur kepengurusan menjadi pembina, karena Deni 

merupakan salah satu dari perangkat desa. Ketika struktur kepengurusan sudah terbentuk, 

“Cofam” dijadikan sebagai nama karang taruna berdasarkan hasil kesepakatan bersama. 

Cofam merupakan singkatan dari Codo Family, Codo merupakan nama salah satu dusun yang 

menjadi tempat berdirinya karang taruna. Jadi arti Codo Family adalah keluarga pemuda 

Dusun Codo. Sehingga melalui rapat tersebut pada tahun 2016 Karang Taruna Cofam resmi 

berdiri di Dusun Codo, Desa Petungsewu. Serta melalui rapat ini diperoleh kesepakatan 

berupa pengadaan rapat dan diskusi yang diadakan setiap satu bulan sekali untuk membahas 

progres dari Karang Taruna Cofam yang baru saja terbentuk tersebut. 

Skema 3. Agensi proses pendirian Karang Taruna Cofam 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti  

Expert Agent 

Masalah kondisi 

Desa 

Petungsewu 

yang tidak 

memberdayakan 

pemuda 

 

Lay agent : Upaya 

persuasi mengajak 

pemuda untuk menghadiri 

undangan rapat 

Pembentukan 

Karang Taruna 

Cofam 

Lewat legitimasi 

yakni 

memberikan 

undangan kepada 
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5.1.2   Kelompok Pemuda Cofam 

 Melalui perilaku agensi dari kedua expert agent yang kemudian mempengaruhi lay 

agent berdampak pada lahirnya konsekuensi berupa berdirinya Karang Taruna Cofam. 

Berdirinya Karang Taruna Cofam ini kemudian menciptakan agen lain yakni pemuda yang 

tergabung dalam Karang Taruna Cofam. Agen-agen yang dimaksud terdiri dari pengurus dan 

anggota Karang Taruna Cofam. Agen tersebut kemudian dalam berjalannya Cofam, 

merumuskan berbagai macam kegiatan melalui rapat dan diskusi rutin yang sudah disepakati 

sebelumnya. Disini artinya ketika karang taruna berdiri, secara langsung karang taruna dapat 

mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan pemuda Desa Petungsewu. Dari yang 

awalnya pemuda yang tidak memiliki kegiatan yang bermanfaat dalam artian sering kumpul-

kumpul tidak jelas, setelah Cofam berdiri akhirnya pemuda dapat berkumpul untuk 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Karang Taruna Cofam kedepan. 

 Sebagaimana peneliti singgung sebelumnya bahwa kegiatan-kegiatan Cofam 

terbentuk melalui rapat dan diskusi. Rapat dan diskusi ini secara rutin dilakukan oleh pemuda 

Cofam setiap satu bulan sekali, sehingga rapat dan diskusi ini telah menjadi rutinitas dari 

Pemuda Cofam. Melalui rutinitas ini Pemuda Cofam membahas berbagai macam hal, 

khususnya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedepan. Dalam hal ini Pemuda Cofam 

melakukan tindakan berupa tukar pendapat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dibentuk dan 

dijalankan kedepan. Dan pada akhirnya melalui rutinitas ini pemuda Cofam berhasil 

membentuk beberapa kegiatan seperti kegiatan Agustusan, futsal, hingga senam pagi. 

Walaupun Pemuda Cofam telah menyadari urgensi dari kegiatan rapat dan diskusi bulanan. 

Akan tetapi dalam berjalannya rapat dan diskusi tersebut, banyak dari anggota yang sering 

kali tidak datang dalam aktivitas ini. Pemuda Cofam didorong oleh keinginan untuk terlihat 

membantu saat hari-H kegiatan (kegiatan yang sudah disepakati dalam rapat). Sehingga 

banyak dari Pemuda Cofam yang tidak mengikuti rapat, dan hanya datang ketika hari-H 

acara. 

Kalau kegiatan karang taruna selalu dirapatkan terlebih dahulu untuk membahas 

bentuk atau gambaran acaranya mau semacam apa (Hasil Wawancara Nilla, 1 

April 2018, Pukul 14.58) 

Pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan dirumah masing-masing anggota 

bepindah-pindah tempatnya (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

Rapat dikek mas. Tapi kan seng teko mek arek piro ngunu mas yo gak ngampek 

diatas 30 orang, istilah e gak beleng masio gak melok kumpul tetep teko ndk 

acara-acara tertentu. Jadi bantu pas hari H event iku. Sisane seng gak kumpul 

pasti bantu. Kan biasa e lek anu rapat-rapat sak umpomo ate acara 17 
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agustusan iku kan sak durunge kan nyiapno ngono mas, iku diundang kabeh cek 

ngerti yokpo pendapat e tapi iku jarang seng melok... (Hasil Wawancara Dony, 

2 Feb 2018, Pukul 12.40) 

Walaupun kegiatan yang dimaksud terbentuk melalui proses diskusi yang dilakukan 

bersama-sama oleh seluruh Pemuda Cofam, akan tetapi tidak semua pemuda paham dengan 

tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut. Maksudnya yang benar-benar mengerti terkait 

kegiatan tersebut adalah pengurus Cofam, sedangkan anggota cenderung hanya mengikuti 

dan melaksanakan kegiatan yang sudah terbentuk. Dalam rutinitas ini kemudian peneliti 

melihat adanya expert agent dan lay agent dalam struktur kepengurusan Karang Taruna 

Cofam. Expert agent yang dimaksud adalah pengurus Cofam yang memiliki pengetahuan 

terkait tujuan diadakannya kegiatan Cofam, melalui pengetahuan ini expert agent mampu 

mempengaruhi anggota Cofam selaku lay agent untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

sudah disepakati. Sehingga anggota cofam selaku lay agent cenderung mendukung 

keputusan-keputusan dari pengurus Cofam terkait dengan bentuk kegiatan, pembagian kerja 

dalam kegiatan dan pendanaan kegiatan.  

Kadang iku iki mas seng ngerti kegiatan iki gawe opo ngunu yo pengurus-

pengurus iku, liyane (anggota) yowes iyo-iyo ae mas pokok ngewangi kegiatan 

iki biar jalan (Hasil Wawancara Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

 Selain kegiatan berupa Agustusan, futsal dan senam pagi, Pemuda Cofam juga 

melakukan tindakan-tindakan lain dalam aktivitas-aktivitas yang ada di Desa Petungsewu. 

Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah membantu dan menghadiri kegiatan sosial dan 

keagamaan yang diadakan oleh aktor-aktor yang ada di Desa Petungsewu, seperti Taur 

Agung, takbiran, pengajian, bersih desa hingga aktivitas berupa kegiatan karnaval. Tindakan-

tindakan ini merupakan dampak dari pengaruh pembina Cofam yakni Deni. Deni selaku 

pembina mengarahkan Pemuda Cofam untuk menjadi yang terdepan menghadiri aktivitas-

aktivitas yang ada di Desa Petungsewu tersebut. Tindakan berupa arahan ini diberikan ketika 

ada momen Deni berkumpul dengan Pemuda Cofam, baik ketika Deni selaku pembina 

diundang untuk menghadiri rapat atau ketika Imam selaku Ketua Cofam melakukan 

pembicaraan dengan Deni. Dan kemudian Imam menyampaikan kepada Pemuda Cofam.  

Pada kondisi ini terlihat bahwa Deni sebagai pembina masih memiliki posisi sebagai 

expert agen dalam struktur kepengurusan Karang Taruna Cofam, karena Deni mampu 

menanamkan pengaruhnya terhadap Pemuda Cofam. Sebagaimana telah peneliti jelaskan, 

Deni dapat memberikan pengaruhnya kepada Pemuda Cofam, karena Deni merupakan orang 

yang memiliki posisi sebagai perangkat di Desa Petungsewu. Kemudian saat Deni menjabat 
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sebagai perangkat desa, tepatnya menjadi Kaur Keuangan Deni menjadi agen yang 

mendirikan Karang Taruna Cofam. Setelah Karang Taruna berdiri, Deni kemudian dalam 

struktur kepengurusan Cofam dijadikan sebagai pembina (penasehat) dari Karang Taruna 

Cofam. Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa Deni merupakan salah satu agen yang 

memiliki posisi dan pengaruh yang besar di dalam struktur kepengurusan Karang Taruna 

Cofam. Sehingga Deni mampu mengarahkan Pemuda Cofam untuk membantu dan 

menghadiri kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di Desa Petungsewu. Melalui pengaruh 

ini kemudian Pemuda Cofam juga rutin melaksanakan tindakan-tindakan untuk membantu 

dan menghadiri pada aktivitas-aktivitas yang ada di Desa Petungsewu sampai sekarang.  

...juga begitu selalu saya ingatkan untuk selalu berperan aktif dalam acara-acara 

keagamaan. Baik itu orang hindu punya acara keagamaan, orang muslim punya 

acara keagamaan. Saya selalu mengingatkan teman-teman ini untuk 

berpartisipasi dari persiapan sampai pelaksanaan dan lainnya. Soalnya kalau 

sudah ada kepedulian itu, kesadaran menjaga kerukunan itu otomatis akan 

muncul. Begitu juga acara lain koyok karnaval, kerja bakti biar orang-orang itu 

tau kalau karang taruna itu ada (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 

14.37) 

 Latar belakang penduduk Desa Petungsewu yang terdiri dari dua umat beragama 

yakni Hindu dan Islam, juga berpengaruh terhadap kondisi internal Karang Taruna Cofam. 

Hal ini terlihat dari tataran pengurus sampai anggota Karang Taruna Cofam berasal dari dua 

kelompok agama yang berbeda yakni pemuda Islam dan pemuda Hindu. Sehingga kegiatan-

kegiatan yang dilakukan mencerminkan sebuah bentuk upaya untuk menjaga kerukunan antar 

umat beragama. Karang Taruna Cofam yang awalnya dibentuk untuk memajukan Desa 

Petungsewu, kemudian juga memiliki tujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Upaya menjaga kerukunan yang dilakukan oleh Pemuda Cofam dilakukan dengan cara 

mengikuti dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, kemudian peneliti melihat adanya nilai-nilai yang 

berusaha dibentuk oleh Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan umat beragama di Desa 

Petungsewu. 

 Kemudian dari sini dimensi internal agen-agen dalam berjalannya kepengurusan 

Karang Taruna Cofam dapat dijelaskan. Pertama kesadaran diskursif terlihat dari pengurus 

Cofam dan pembina Cofam, hal ini karena kedua agen tersebut memiliki tujuan yang jelas 

atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Pembina memiliki tindakan mengarahkan 

Pemuda Cofam untuk menghadiri kegiatan sosial dan agama, sedangkan pengurus Cofam 

membuat kegiatan-kegiatan bersama anggota Cofam. Hal ini memiliki tujuan untuk 
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meningkatkan eksistensi Karang Taruna Cofam di Desa Petungsewu, untuk memajukan desa 

dan agar pemuda Cofam dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Kedua kesadaran 

praktis terlihat dari lay agent yakni anggota Cofam yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

sudah terbentuk secara rutin, tanpa menyadari tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut. 

Selanjutnya motif tak sadar, terlihat ketika beberapa anggota Cofam tidak mengikuti kegiatan 

rapat rutin dan hanya ikut membantu ketika hari-H acara. Karena di dorong oleh motif supaya 

terlihat membantu kegiatan. 

Skema 4. Agensi Kepengurusan Karang Taruna Cofam 

 

5.2   Proses Mempertahankan Nilai-nilai Sosial 

Sebagaimana telah peneliti singgung sebelumnya, bahwa upaya mempertahankan 

nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh pemuda Cofam. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil dari perilaku agensi yang 

dilakukan oleh Pemuda Cofam dalam kepengurusan Karang Taruna Cofam. Sehingga nilai-

nilai sosial dipertahankan melalui proses interaksi yang dilakukan oleh agen-agen yang 

berpengaruh diatas. Interaksi yang dimaksud adalah proses tukar pendapat antar Pemuda 

Cofam yang terjadi pada kegiatan rapat rutin, dan juga pada proses mempengaruhi berupa 

arahan yang dilakukan oleh expert agent yakni pembina Cofam kepada Pemuda Cofam. 

Bertahannya nilai-nilai sosial melalui proses interaksi berupa tukar pendapat saat rapat 

didukung oleh hasil wawancara dari expert agent pendiri Cofam berikut : 

Membentuk itu ya waktu komunikasi ndk rapat itu, soalnya sebelum melakukan 

kegiatan gitu mereka (pemuda) mesti rapat dulu. Ada mau kegiatannya apa gitu 
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mereka mesti rapat dulu musyawarah itu loh. Misal gotong royong, kalau 

minggu mau kerja bakti dimana, sebelum hari minggu itu waktu kumpulan rutin 

itu ya dirapatkan dulu. Jadi ya kegiatannya itu biar sesuai sama nilai yang tadi 

(Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

...biasa e lek anu rapat-rapat sak umpomo ate acara 17 agustus iku kan sak 

durunge kan nyiapno ngono mas, iku diundang kabeh cek ngerti yokpo pendapat 

e (Hasil Wawancara Dony, 2 Feb 2019, Pukul 12.40) 

Pada proses mempertahankan nilai-nilai sosial expert agent melakukan arahan kepada 

pemuda ketika expert agent berkumpul dengan Pemuda Cofam. Bentuk arahan yang 

dilakukan sebagaimana peneliti pernah jelaskan adalah dengan mendorong Pemuda Cofam 

untuk menjadi yang terdepan menghadiri kegiatan sosial dan keagamaan yang ada di Desa 

Petungsewu. Selain itu arahan yang dilakukan oleh expert agent adalah dengan memberi 

saran untuk memasukkan nilai gotong royong pada program kerja yang disusun. Expert agent 

memberi arahan kepada Pemuda Cofam atas dasar agar budaya untuk menjaga kerukunan di 

Desa Petungsewu dapat terus dilestarikan oleh setiap generasi. Menurut expert agent penting 

untuk melestarikan budaya tersebut agar penduduk Desa Petungsewu yang memiliki 

kepercayaan keagamaan berbeda tidak mudah terpecah belah. Kemudian arahan dari expert 

agent ini dicantumkan pada program kerja Cofam. Penjelasan tersebut didasarkan atas hasil 

wawancara berikut : 

Terus waktu terbentuk itu kan saya suruh a buat proker, jadi mereka buat proker. 

Jadi saya sarankan ini tambahono gotong royong partisipasinya, saling 

menghormati juga. Lalu dicantumkan sama mereka di program kerjanya. Waktu 

berjalannya program ini saya juga masih memantau kalau seandainya masih ada 

yang kurang pengurusnya langsung saya kasih tau (Hasil Wawancara Deni, 4 

Mei 2019, Pukul 18.42) 

Menurut saya penting, itu apaya menurut saya harus dilestarikan budaya dari 

nenek moyang, kalau itu bisa lestari itu enak kita gak gampang terpecah. 

Sedangkan kalau kita liat di daerah-daerah lain itu banyak konflik, kalau kita 

bisa melestarikan nilai-nilai itu Insya Allah rukun (Hasil Wawancara Deni, 4 

Mei 2019, Pukul 18.42) 

Selanjutnya pada saat mempertahankan nilai-nilai sosial melalui interaksi yang 

dilakukan antar agen dalam struktur kepengurusan Karang Taruna Cofam ini, diketahui 

bahwa terdapat hambatan yang kemudian menjadi tantangan bagi agen-agen Cofam untuk 

mempertahankan nilai-nilai sosial. Hambatan yang dimaksud lebih kepada masalah kehadiran 

beberapa pemuda pada saat proses interaksi dilakukan. Mengingat nilai-nilai sosial 

dipertahankan pada proses interaksi berupa tukar pendapat dalam kegiatan rapat, maka 

kehadiran pemuda dalam rapat tersebut menjadi sangat penting. Akan tetapi pada kegiatan 

rapat ini masih ada pemuda yang tidak pernah mendatangi rapat yang dilakukan oleh Cofam. 
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Sehingga ketidakhadiran beberapa pemuda dalam rapat rutin ini, oleh expert agent dianggap 

sebagai hambatan pada proses pemertahanan nilai-nilai sosial. 

Kalau ada kegiatan jarang datang, seperti rapat-rapat ngono jarang datang. Tapi 

anggota seng gak pernah datang seringkali gak gelem nerimo hasil rapat atau 

hasil kegiatan. Mesti protes tapi kalau diajak rapat gak gelem teko, kan repot a 

mas lek koyok ngono (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

...anak-anak itu sebagian itu masih ada beberapa orang yang tidak ikut 

kegiatan. Yang tidak bisa diajak bareng itu masih sulit itu ada, mungkin karena 

kepribadiannya sendiri mungkin. Mereka juga sudah didekati tapi juga sulit. 

Kadang ada teman-temannya berkumpul tapi gak datang. Dadi hambatan e ya 

lebih kepada beberapa oknum yang tidak mau berkumpul ini. Kadang juga ada 

yang masalah pribadi dibawa ke organisasi juga ada, akhirnya sedikit ada 

gesekan juga ada itu hambatan itu. Kan nanti gak kondusif malahan lek ate 

mbahas opo-opo mas (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

Hal tersebut karena nilai-nilai sosial yang dipertahankan seharusnya dapat menjadi 

landasan bagi seluruh pemuda Cofam dalam beraktivitas dan berperilaku dalam setiap 

kegiatan. Akan tetapi ketika ada pemuda yang sering dan bahkan tidak pernah datang pada 

rapat yang menjadi wadah interaksi agen-agen dalam kepengurusan Cofam, maka nilai-nilai 

sosial yang dipertahankan hanya akan disepakati dan cenderung menjadi landasan bagi 

pemuda atau agen-agen yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Sehingga sering kali 

pemuda yang tidak menghadiri rapat akan melakukan protes terkait hasil dari rapat. Alasan 

pemuda yang sering tidak menghadiri rapat karena adanya kegiatan lain yang menjadi 

prioritas, dibanding dengan kegiatan rapat yang diadakan oleh Karang Taruna Cofam. 

Misalnya pekerjaan dan juga kegiatan seperti kuliah. Dalam merespon hambatan ini pemuda 

Cofam terus berupaya melakukan ajakan kepada pemuda yang sering tidak ikut rapat, agar 

mereka dapat termotivasi dan tergerak untuk datang dalam rapat yang diadakan Karang 

Taruna Cofam. Dengan tujuan agar nilai-nilai sosial dapat terus dipertahankan dan menjadi 

landasan bagi semua pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Cofam dalam beraktifitas 

dan berperilaku. 

...mek ikut kumpul sekitar 3 kali saja waktu pertemuan. Asline kepingin melok 

tapi yo kerjo iki maleh gak iso. Asline yo kepingin tapi berhubung gak iso (Hasil 

Wawancara Dony, 2 Feb 2018, Pukul 12.40) 

...jarang ikut, ikutnya ya tergantung waktu saya. Kalau kuliah pulangnya malam 

ada undangan takutnya gak bisa datang. Kalau bisa ya datang kalau tidak ya gak 

datang (Hasil Wawancara Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan Deni, juga diketahui bahwa 

hambatan ketika mempertahankan nilai-nilai sosial adalah masalah hubungan kerukunan 
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antar Pemuda Cofam dalam organisasi. Dalam hal ini expert agent menyebutnya sebagai 

masalah pribadi antar pemuda yang dibawa pada kegiatan berorganisasi. Menurut Deni, hal 

ini menjadi hambatan karena berakibat pada interaksi dalam rapat yang menjadi tidak 

kondusif. Tidak kondusif dalam artian pada saat rapat pemuda yang memiliki masalah pribadi 

cenderung tidak akan mengutarakan pendapatnya ketika proses musyawarah atau tukar 

pendapat berlangsung, serta cenderung menghindari interaksi atau berkomunikasi dengan 

pihak yang memiliki masalah dengan pemuda yang bersangkutan. Sehingga kondisi ini diatas 

tentunya akan menghambat penerapan nilai-nilai sosial yang sudah dipertahankan. Misal 

penerapan nilai kebersamaan untuk mempererat hubungan antar pemuda. Menanggapi 

hambatan-hambatan tersebut pemuda Cofam lainnya biasanya akan menjadi mediator atau 

penengah untuk mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah, dengan tujuan agar masalah 

pribadi antar pemuda dapat terselesaikan. Sehingga nilai-nilai sosial dapat menjadi landasan 

bagi semua pengurus maupun anggota Karang Taruna Cofam saat beraktifitas dan 

berperilaku. Berikut adalah skema proses pemertahanan nilai-nilai sosial yang dilakukan oleh 

agen-agen dalam kepengurusan Karang Taruna Cofam : 

Skema 5. Proses Mempertahankan Nilai-Nilai Sosial 

 

  Sumber : Hasil Olah Data Peneliti  

Interaksi dilakukan oleh agen-agen dalam struktur kepengurusan Cofam. Berdasarkan 

tabel di atas, melalui proses interaksi ini memunculkan nilai-nilai sosial seperti gotong 

royong, saling menghormati dan nilai kebersamaan. Nilai-nilai yang dipertahankan ini terlihat 

melalui aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Berikut 
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adalah penjelasan dari setiap nilai sosial yang dibentuk oleh Pemuda Cofam untuk menjaga 

kerukunan di Desa Petungsewu : 

a. Gotong Royong 

 Gotong royong merupakan nilai saling membantu untuk menyelesaikan tujuan 

secara bersama-sama. Nilai gotong royong terlihat dari aktivitas Pemuda Cofam bersama 

agen lain atau warga di Desa Petungsewu. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas 

untuk saling membantu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Desa Petungsewu. Nilai 

gotong royong yang dibentuk oleh agen dalam kepengurusan Cofam dapat dipahami 

melalui hasil wawancara berikut : 

Iya, membentuk nilai gotong-royong itu pasti. Jadi setelah terbentuk pengurus 

itu tiap ketemu gitu pasti “ayo arek-arek iku jak en kerja bakti” ngrijik-ngrijik 

i got ngewang-ngewang i lek kerja bakti. Terus onok opo-opo arek-arek iku 

pasti podo ngejak podo ngilingno ngewangi. Koyok onok pembangunan paving 

kongkong ngewangi. Dari dulu inisiatifnya besar. Gotong royong ini waktu 

Taur Agung, takbiran gitu-gitu juga masih membantu. Kalau yang 

mengeluarkan biaya besar itu karnaval bersih desa itu anak-anak itu urunan e 

juta-juta an. Kalau dana desa soalnya gak bisa gak boleh buat kegiatan-

kegiatan semacam karnaval itu (Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 

18.42) 

Kalau ada kegiatan keagamaan saling membantu, baik dalam acara agama 

hindu maupun Islam. Misal saat takbiran, idul fitri yang agama hindu datang 

membantu, terus waktu acara agama hindu seperti Taur Agung (ogho-ogho) itu 

yang Islam juga ikut membantu secara langsung dalam hal tenaga, penjagaan, 

terus juga dalam hal lain seperti nyumbang dana juga. Terus waktu perayaan 

agustusan itu hindu dan islamnya juga saling membantu menjalankan acaranya 

(Hasil Wawancara Imam, 1 April 2018, Pukul 11.41) 

 Lebih jelas nilai gotong royong terlihat ketika Pemuda Cofam saling membantu 

mengkondisikan jalan raya dalam kegiatan Taur Agung, takbiran, bersih desa dan 

karnaval; saling membantu membangun fasilitas ibadah dalam kegiatan kerja bakti dan 

yasinan; menjadi panitia untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan 

takbiran, Agustusan, bersih desa dan karnaval; hingga saling membantu dalam bentuk 

pemberian sumbangan dana untuk keperluan kegiatan pengajian, yasinan, Taur Agung, 

dan karnaval. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan keagamaan dan sosial 

tersebut, bentuk nilai gotong royong terlihat dari Pemuda Cofam yang akan membantu 

dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk pemberian dana, agar kegiatan yang ada 

dapat dilaksanakan dengan lancar.  
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b. Saling Menghormati 

 Nilai saling menghormati merupakan nilai untuk saling menghargai adanya 

perbedaan agama di Desa Petungsewu. Nilai saling menghormati dapat dipahami dari 

aktivitas Pemuda Cofam berupa menghadiri dan ikut meramaikan kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti Taur Agung, pengajian dan takbiran. Dalam kegiatan Taur Agung dan 

takbiran Pemuda Cofam akan ikut berkeliling bersama peserta lain saat kegiatan tersebut 

berlangsung. Sedangkan dalam kegiatan pengajian Pemuda Cofam juga kan hadir dengan 

ikut membaur bersama jamaah pengajian.  Kegiatan menghadiri dan ikut meramaikan 

kegiatan keagamaan tersebut merupakan bentuk nilai saling menghormati antar umat 

beragama di Desa Petungsewu. Adanya pemertahanan nilai saling menghormati yang 

dilakukan oleh Pemuda Cofam juga terlihat pada hasil wawancara berikut : 

Iya membentuk nilai saling menghormati juga ada, misalnya saja kalau 

perayaan hari raya kalau yang saya lihat itu ya, yang hindu datang 

mengunjungi kerumah yang muslim, begitu pula sebaliknya saling 

bersilaturahmi. Bahkan tidak pernah membahas membeda-bedakan agama 

(Hasil Wawancara Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

 Terciptanya nilai saling menghormati juga terlihat pada perilaku Pemuda Cofam 

yang tidak membeda-bedakan latar belakang agama yang dimiliki ketika berinteraksi. 

Baik berinterakasi dalam lingkungan internal Cofam, maupun lingkungan masyarakat 

Desa Petungsewu secara umum. Seperti interaksi dalam internal Cofam, penerimaan 

pengurus dan anggota Cofam tidak didasarkan atas latar belakang agama. Sehingga 

dalam Karang Taruna Cofam pengurus dan anggota terdiri dari pemuda Hindu dan Islam. 

Kemudian untuk menghadiri kegiatan keagamaan, baik kegiatan keagamaan tersebut 

dibuat oleh umat Hindu maupun dibuat oleh umat Islam, Pemuda Cofam akan 

menghadiri dan ikut meramaikan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut tanpa melihat 

latar belakang agama. 

...kalau di cofam, kan ada perbedaan agama cuman setiap harinya kegiatan 

kalau rapat kalau apa itu tidak ada perbedaan, mungkin saling menghargai 

ketika rapat itu diatas jam enam biar yang muslim bisa sholat magrib dulu 

mereka juga setuju untuk yang umat hindu mungkin dari situ. Jadi ketika 

masuk cofam itu sudah tidak lagi melihat latar belakang agama... (Hasil 

Wawancara Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

 Selanjutnya perilaku dari Pemuda Cofam yang menjelaskan nilai saling 

menghormati adalah perilaku Pemuda Cofam untuk menjaga hubungan dan tidak 

mengganggu pelaksanaan ibadah dari umat Hindu maupun umat Islam. Pada perilaku 

menjaga hubungan, nilai saling menghormati muncul ketika Pemuda Cofam bercanda 
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dengan saling ejek. Namun tetap saling menghargai dengan menggunakan bahasa yang 

wajar, agar tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Kemudian pada perilaku 

tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, nilai saling menghormati muncul dari perilaku 

pemuda yang tidak mengganggu pelaksanaan ibadah Nyepi umat Hindu. Yakni dengan 

cara tidak membuat gaduh di sekitar rumah Umat Hindu. Serta menunda dan meniadakan 

kegiatan Karang Taruna Cofam saat ada pelaksanaan kegiatan ibadah, agar anggota 

Cofam tetap bisa melaksanakan tuntutan ibadah dari agamanya masing-masing. Jadi 

berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan, bahwa nilai saling menghormati dapat 

diketahui melalui aktivitas menghadiri kegiatan keagamaan, perilaku pemuda untuk tidak 

membeda-bedakan antar umat beragama, perilaku menjaga hubungan dan perilaku tidak 

mengganggu urusan ibadah orang lain. 

c. Kebersamaan 

 Nilai kebersamaan terlihat dari segala hal yang dilakukan secara bersama-sama 

untuk menghindari adanya perpecahan. Nilai kebersamaan terlihat dari kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan untuk mempererat hubungan antar umat beragama, khususnya pemuda. 

Kegiatan tersebut seperti futsal, senam pagi, pengadaan Sholat Idul Fitri dan Adha pada 

satu lokasi, serta kegiatan rapat dan diskusi. Dalam kegiatan futsal dan senam pagi, nilai 

kebersamaan tercipta dari aktivitas Pemuda Cofam untuk mengajak warga Desa 

Petungsewu mengikuti kegiatan tersebut untuk mempererat hubungan antar warga. 

Kemudian pada aktivitas Sholat Idul Fitri dan Adha pada satu lokasi, nilai kebersamaan 

muncul dari tujuan aktivitas tersebut untuk menghindari adanya perpecahan.  

 Selanjutnya terciptanya nilai kebersamaan dapat diketahui melalui kumpul kegiatan 

rapat dan diskusi bulanan. Dalam kegiatan rapat dan diskusi tersebut terdapat perilaku 

Pemuda Cofam yang mengedepankan musyawarah. Musyawarah dilakukan agar Pemuda 

Cofam mampu mengutarakan segala pendapat untuk memperoleh sebuah konsensus atau 

keputusan bersama. Artinya segala hal yang akan dilakukan oleh Pemuda Cofam, seperti 

membuat kegiatan, membantu dan mengikuti kegiatan adalah hasil dari keputusan 

bersama. Sehingga kondisi tersebut telah membuktikan adanya nilai kebersamaan yang 

terbentuk untuk menghindari adanya perpecahan dari perbedaan pendapat antar Pemuda 

Cofam. 

Itu pemuda saling komunikasi dan berhubungan kuat, jadi kebersamaannya di 

situ. Kalau hubungan mereka itu bisa saya katakan sangat rukun ituloh mas. 

Dari sering kumpul itu akhirnya kan tambah erat hubunganya. Jadi waktu 
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karang taruna terbentuk ini jadi lebih sering berkumpul (Hasil Wawancara 

Deni, 4 Mei 2019, Pukul 18.42) 

 Nilai kebersamaan juga dapat diketahui melalui perilaku pemuda untuk menjaga 

hubungan dan guyub antar warga. Pada perilaku menjaga hubungan secara bersama-

sama pemuda akan saling mengkonfirmasi segala informasi yang diperoleh, sehingga 

pemuda tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang dapat merusak 

kerukunan. Kemudian dalam perilaku menjaga hubungan ini Pemuda Cofam secara 

bersama-sama akan mempertemukan anggota-anggota yang memiliki permasalahan, agar 

pihak-pihak tersebut dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

Terakhir adalah perilaku guyub antar pemuda dan warga, yang mana nilai kebersamaan 

terlihat dari seringnya Pemuda Cofam berkumpul bersama untuk merangkul semua 

pemuda dan warga sekitar. Sehingga ketika semua dapat dirangkul, maka akan tercipta 

hubungan yang erat antar pemuda dan warga sekitar. Pada akhirnya nilai kebersamaan 

pun dapat tercipta guna menghindari adanya perpecahan antar umat beragama.  

Nilai-nilai sosial yang ada merupakan hasil dari interaksi Pemuda Cofam yang kemudian 

diperlihatkan melalui aktivitas dan perilaku mereka. Aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam 

rutin atau secara berulang-ulang dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Nilai-nilai sosial yang dipertahankan inilah kemudian penting untuk terus dipertahankan dan 

diperkuat oleh setiap agen yang ada di Desa Petungsewu, agar kerukunan antar umat 

beragama dapat terus dipertahankan.  

Berdasarkan penjelasan di atas nilai-nilai sosial berupa gotong royong, saling 

menghormati, dan kebersamaan merupakan hasil daripada perjumpaan-perjumpaan Pemuda 

Cofam dalam struktur kepengurusan Karang Taruna Cofam pada waktu pelaksanaan rapat 

rutin. Dalam perjumpaan-perjumpaan tersebut pemuda Cofam merumuskan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan kedepan, dan secara bersamaan tanpa disadari Pemuda Cofam 

juga melahirkan nilai-nilai sosial yang ada di atas. Perjumpaan-perjumpaan yang dimaksud 

merupakan sebuah bentuk interaksi yang dilakukan oleh Pemuda Cofam, seperti tukar 

pendapat dan arahan dari expert agent (pembina cofam). Nilai-nilai sosial yang ada kemudian 

diketahui menjadi landasan bagi pemuda cofam  ketika beraktivitas dan berperilaku. Hal ini 

tercerminkan dari aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam yang selalu mempertahankan ketiga 

nilai sosial tersebut. Sehingga aktivitas dan perilaku pemuda cofam merupakan bentuk 

refleksi dari nilai-nilai sosial yang tanpa disadari telah dibentuk oleh Pemuda Cofam. 
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 Aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam sebagai hasil refleksi ketiga nilai sosial tersebut, 

kemudian secara konsisten dilakukan secara berulang dalam lintas ruang dan waktu. Artinya 

aktivitas dan perilaku tersebut telah menjadi rutinitas yang sudah terstruktur bagi Pemuda 

Cofam. Rutinitas dalam bentuk aktivitas dan perilaku ini, pada akhirnya berpengaruh 

terhadap kondisi kerukunan antar umat bergama. Dimana karena rutinitas tersebut kerukunan 

antar umat bergama di Desa Petungsewu bisa dipertahankan oleh Pemuda Cofam. Di satu sisi 

kerukunan antar umat bergama dapat dipertahankan melalui aktivitas dan perilaku pemuda 

Cofam sebagai hasil refleksi dari nilai-nilai sosial yang tanpa disadari dibentuk, pada sisi 

lainnya kerukunan antar umat beragama juga berperan terhadap terciptanya ketiga nilai sosial 

diatas. Hal ini karena kondisi kerukunan umat beragama juga menjadi sarana bagi terciptanya 

nilai-nilai sosial. Maksudnya adalah nilai berupa kebersamaan, gotong royong dan saling 

menghargai dapat tercipta pada kondisi kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu, 

dan nilai-nilai sosial tersebut melalui aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam sebagaimana 

telah peneliti jelaskan mampu menjadi sarana untuk menjaga kerukunan antar umat beragama 

di Desa Petungsewu. Dari sini dapat dipahami, bahwa strukturasi terlihat dari tindakan agen 

dalam mempertahankan nilai-nilai sosial yang saling berhubungan dengan struktur kerukunan 

antar umat beragama di Desa Petungsewu. Dimana keduanya saling mengandaikan atau 

saling berhubungan satu sama lain. 

Secara teoritis, nilai-nilai sosial ini dapat terstrukturasi karena lahir dari adanya proses 

agensi dari agen-agen berpengaruh dalam kepengurusan Karang Taruna Cofam. Pada proses 

agensi ini agen yakni Pemuda Cofam secara bersama-sama melakukan tindakan berkumpul 

dalam rapat rutin. Tindakan yang ada merupakan hasil konsensus agen setelah terbentuknya 

Karang Taruna Cofam. Dalam tindakan berkumpul ini expert agent dan lay agent saling 

berinteraksi untuk merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

kedepan, dan secara bersamaan dari tindakan ini berhasil memunculkan nilai-nilai sosial 

berupa gotong royong, saling menghormati dan kebersamaan. Expert agent yang dimaksud 

adalah Pembina Cofam yang mampu memberikan arahan kepada lay agent untuk melakukan 

tindakan-tindakan yakni ikut dalan acara-acara keagamaan dan sosial di Desa Petungsewu. 

Serta dalam proses ini expert agent yakni pengurus Cofam juga memberi pengaruh kepada 

lay agent terkait pembentukan kegiatan-kegiatan seperti futsal, senam pagi hingga Agustusan.  

Dari proses interaksi antar agen di atas, kemudian dapat dipahami sebagai wujud 

interaksi untuk membentuk sanksi dalam bentuk peraturan tidak tertulis yakni nilai-nilai 

sosial yang tadi sudah dijelaskan. Nilai-nilai sosial tersebut dapat terstrukturasi karena dalam 
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berjalannya Karang Taruna Cofam, nilai-nilai sosial yang ada digunakan sebagai landasan 

dan sekaligus menjadi kontrol dari agen untuk beraktivitas dan berperilaku. Dari sini nilai-

nilai yang ada kemudian berkaitan erat dengan struktur legitimasi kerukunan antar umat 

beragama. Karena ketika nilai-nilai sosial tersebut menjadi landasan dan kontrol bagi agen 

untuk beraktivitas dan berperilaku, kemudian diketahui berdampak pada adanya dukungan 

dari warga khususnya perangkat desa terkait aktivitas dan perilaku yang dilakukan oleh 

Pemuda Cofam.  Bentuk dukungan ini mencerminkan adanya pembenaran (legitimasi) dari 

masyarakat Desa Petungsewu atas aktivitas dan perilaku yang dilakukan oleh Pemuda Cofam. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai gotong royong, saling menghormati dan kebersamaan 

dibentuk oleh Pemuda Cofam, dan pada gilirannya ketiga nilai sosial tersebut juga menjadi 

bentuk kontrol dan landasan bagi Pemuda Cofam ketika beraktivitas dan berperilaku. Karena 

berkaitan erat dengan struktur legitimasi kerukunan antar umat beragama di Desa 

Petungsewu. Berikut skema strukturasi dari ketiga nilai sosial diatas : 

Skema 6. Strukturasi Nilai-Nilai Sosial 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

5.3  Bentuk Aktivitas dan Perilaku Pemuda Cofam 

 Upaya menjaga kerukunan yang dilakukan oleh kelompok pemuda yang tergabung 

dalam Karang Taruna Cofam terlihat dari  kondisi Cofam yang mampu menjadi wadah 

berkumpul dan berinteraksinya pemuda dari lintas agama, juga terlihat dari aktivitas dan 

perilaku Pemuda Cofam. Aktivitas disini adalah kegiatan-kegiatan yang diikuti dan dibentuk 

oleh pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Cofam. Sedangkan perilaku yang 

dimaksud terlihat melalui cara pemuda berhubungan dengan masyarakat dan antar pemuda. 

Aktivitas dan perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh Pemuda Cofam dalam 

lintas ruang dan waktu, sehingga aktivitas dan perilaku tersebut telah menjadi rutinitas bagi 

Struktur 

Sarana/Modalitas 

Interaksi 

Legitimasi : Dukungan dari 

warga, khususnya perangkat desa  

Nilai gotong royong, saling 

menghormati & kebersamaan 

Kesepakatan bersama dari hasil 

tukar pendapat dan arahan dalam 

kumpul rapat rutin 
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Cofam. Berikut adalah bentuk aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam sebagai hasil dari 

refleksi nilai-nilai sosial yang sudah dipertahankan :  

5.3.1   Aktivitas Membuat Kegiatan  

  Berbeda dengan aktivitas Pemuda Cofam sebelumnya, yang mana pada aktivitas 

sebelumnya Pemuda Cofam berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan 

oleh aktor lain di Desa Petungsewu. Pada aktivitas membuat kegiatan ini, upaya yang 

dilakukan oleh pemuda untuk menjaga kerukunan adalah dengan membentuk kegiatan yang 

sebelum berdirinya Karang Taruna Cofam kegiatan-kegiatan tersebut sudah lama tidak ada di 

Desa Petungsewu, khususnya di Dusun Codo yang menjadi tempat berinteraksinya antar 

umat beragama. Kemudian setelah Cofam berdiri kegiatan-kegiatan yang sudah lama tidak 

ada tersebut kembali dibuat dan diadakan oleh Pemuda Cofam. Kegiatan yang dimaksud 

lebih condong pada kegiatan-kegiatan sosial, seperti Agustusan (perayaan kemerdekaan RI), 

kegiatan kumpul dan diskusi rutin, futsal, senam pagi dan kegiatan untuk sholat Idul Fitri 

berjamaah pada satu tempat yang sama.  

Yo pokok pas onok Cofam iki maleh onok kegiatan di Desa, seng mbiyen e 

ganok. Dan bagusnya karang taruna menjadi yang terdepan untuk berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan yang ada di Desa (Hasil Wawancara Imam, 1 April 2018, 

Pukul 14.58) 

 Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah lama tidak diadakan tersebut, membuat 

warga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kembali diadakan. Antusias warga 

dibuktikan dengan banyaknya warga Desa Petungsewu yang datang menghadiri beberapa 

kegiatan yang diadakan oleh Pemuda Cofam, khususnya pada kegiatan Agustusan. Ketika 

warga antusias menghadiri kegiatan yang dibuat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

kegiatan tersebut telah menjadi wadah atau tempat berinteraksi antar umat beragama Islam 

dan umat beragama Hindu yang ada di Desa Petungsewu. Sehingga otomatis melalui kegiatan 

yang dibuat oleh Karang Taruna Cofam ini kerukunan antar umat beragama dapat 

dipertahankan. 

Cofam itu ya baik sih, kerukunannya juga baik. Terus kegiatan-kegiatannya itu 

warga antusias. Bisa antusias karena selama ini belum ada karang taruna kan itu 

masih baru, udah lama gak ada karang taruna (Hasil Wawancara Afifah, 30 Des 

2018, Pukul 14.48) 

 Selanjutnya proses terbentuknya kegiatan yang di bentuk oleh Pemuda Cofam selalu 

diawali dengan proses musyawarah terlebih dahulu. Jadi anggota Cofam yang ingin membuat 

kegiatan akan dikomunikasikan secara langsung kepada Imam selaku ketua Karang Taruna 
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Cofam. Selanjutnya Imam akan meneruskan ide ini kepada pengurus inti seperti wakil ketua, 

sekretaris dan bendahara untuk dimusyawarahkan. Setelah proses musyawarah antar 

pengurus inti selesai, kemudian ide yang ada akan dibawa pada pertemuan rutin dan 

didiskusikan kembali bersama seluruh anggota Cofam. Sehingga kegiatan yang ada 

merupakan bentuk kesepakatan antar semua Pemuda Cofam. 

Kalau ada anggota yang mempunyai ide membuat kegiatan itu biasanya langsung 

dikomunikasikan kepada saya, terus saya akan merapatkannya bersama teman-

teman pengurus inti, jika sudah ada kesepakatan antar pengurus baru ide kegiatan 

ini akan dirapatkan lagi bersama seluruh anggota cofam untuk membahas bentuk 

acara, persiapan, dana dan juga pelaksanaannya nanti (Hasil Wawancara Imam, 1 

April 2018, Pukul 11.41) 

 Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa dalam aktivitas membentuk kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemuda Cofam memperlihatkan terbentuknya struktur dengan 

skema S-D-L (Signifikasi-Dominasi-Legitimasi). Struktur signifikasi adalah kesadaran 

dari expert agent dan lay agent untuk memajukan desa dengan membentuk kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda. Sehingga dari kesadaran ini, struktur signifikasi 

memiliki hubungan dengan struktur dominasi. Struktur dominasi yang dimaksud adalah 

tindakan expert agent yang dibantu oleh lay agent untuk memberikan pengaruhnya 

kepada pemuda di Desa Petungsewu. Sehingga dari pengaruh ini gagasan untuk 

membentuk karang taruna dapat terealisasi. Terbentuknya Karang Taruna Cofam yang 

pada akhirnya dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk melakukan rapat dan 

musyawarah membentuk berbagai macam kegiatan yang sudah lama tidak ada di Desa 

Petungsewu diatas.  

 Struktur signifikasi dan dominasi tersebut kemudian berhubungan dengan adanya 

struktur legitimasi. Struktur legitimasi terlihat ketika warga membenarkan kegiatan-

kegiatan yang dibentuk oleh pemuda melalui rapat dan musyawarah dalam Karang 

Taruna Cofam. Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan Afifah, yang 

menyatakan bahwa warga antusias untuk datang kepada kegiatan-kegiatan yang 

dibentuk oleh Karang Taruna Cofam. Struktur legitimasi juga terlihat dari terbentuknya 

kegiatan-kegiatan yang didasarkan atas kesepakatan bersama dari Pemuda Cofam yang 

ada pada kegiatan rapat dan musyawarah. Sehingga karena hasil dari kesepakatan 

bersama, kegiatan yang dibentuk dapat terlegitimasi dan menjadi kegiatan yang rutin 

dilakukan oleh Pemuda Cofam. Berikut adalah penjelasan kegiatan yang dibentuk serta 

upaya Pemuda Cofam menjaga kerukunan pada setiap kegiatan : 
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a. Agustusan (Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia) 

  Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kegiatan Agustusan menjadi kegiatan rutin yang 

diadakan oleh Pemuda Cofam, dengan pusat kegiatan berada di sekitar Balai Desa 

Petungsewu. Dulu kegiatan Agustusan sudah tidak pernah lagi diadakan di Desa 

Petungsewu, karena tidak adanya wadah bagi para pemuda untuk membentuk kegiatan 

ini. Kemudian setelah Cofam berdiri dan dapat menjadi wadah bagi para pemuda Islam 

dengan Hindu untuk saling berkumpul dan berdiskusi, akhirnya kegiatan Agustusan ini 

kembali lagi diadakan di Desa Petungsewu oleh Pemuda Cofam.  

Dulu gak onok kegiatan sama sekali blas, koyok lomba-lomba iku aku terakhir 

melok biyen ae waktu SD kelas 5, terus baru waktu kaet lulus SMK melok Cofam 

dadi meleh lomba-lomba maleh onok maneh (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 

2019, Pukul 18.37) 

...kalau dulu disini waktu 17 itu gak ada apa-apa mas meneng-menengan. 

Begitu juga waktu suroan itu Cuma wayangan saja. Tapi dengan terbentuknya 

Cofam ini akhirnya dampaknya juga bisa ramai gitu loh. 17 juga ada pentasnya, 

ada lombanya, suuroan pun juga begitu meriah (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 

2019, Pukul 14.37) 

  Selain untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, kegiatan Agustusan diadakan 

oleh Pemuda Cofam agar di Desa Petungsewu kembali lagi ada acara-acara untuk 

menggerakan warga, khususnya pemuda supaya bersama-sama berkumpul ikut 

berpartisipasi meramaikan Desa Petungsewu. Maksud meramaikan Desa Petungsewu di 

sini adalah dengan ikut melaksanakan berbagai rangkaian acara pada kegiatan Agustusan 

seperti gerak jalan, berbagai macam lomba, dan pentas seni sebagai puncak penutup 

kegiatan. 

Seng dadi alasan kegiatan-kegiatan iku onok yo, kan ngene a mas koyok bersih 

desa dan agustusan iku onok ben kampung e rame dan warga biar bisa kumpul 

(Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

  Pada kegiatan Agustusan upaya Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan antar umat 

beragama dimulai dari internal Cofam sendiri, yakni Pemuda Cofam yang terdiri dari 

pemuda Islam dan juga pemuda Hindu akan saling membantu dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan seluruh rangkaian acara Agustusan. Dalam tahap persiapan misalnya, 

seluruh Pemuda Cofam akan diundang untuk saling berdiskusi terkait bagaimana konsep 

acara dan pembagian kerja yang ingin dijalankan nantinya. Aktivitas berdiskusi ini telah 

mencerminkan terjadinya interaksi antar umat beragama pada golongan pemuda untuk 

menciptakan sebuah kesepakatan bersama. Sehingga dengan adanya interaksi melalui 
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aktivitas diskusi ini, kemudian dapat menghindari terjadinya permasalahan antar umat 

beragama yang mungkin dapat terjadi.  

...terus waktu perayaan agustusan itu Cofam baik yang hindu atau islamnya juga 

saling membantu menjalankan acaranya.. (Hasil Wawancara Imam, 1 April 

2018, Pukul 11.41) 

...biasa e lek anu rapat-rapat sak umpomo ate acara 17 agustus iku kan sak 

durunge kan nyiapno ngono mas, iku diundang kabeh cek ngerti yokpo pendapat 

e (Hasil Wawancara Dony, 2 Feb 2019, Pukul 12.40) 

  Begitu pula pada tahap pelaksanaan, upaya Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan 

adalah dengan saling membantu menjalankan acara melalui pembagian kerja. Seperti 

pada acara gerak jalan, Pemuda Cofam akan saling membantu pada bagiannya masing-

masing. Dalam artian ada yang membantu mengamankan jalan raya yang menjadi rute 

gerak jalan, ada yang bertugas membantu menyiapkan konsumsi dan perlengkapan acara, 

dan ada juga yang bertugas memandu jalannya acara gerak jalan. Sehingga melalui 

pembagian kerja ini acara yang sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga 

kerukunan antar umat beragama bisa bertahan, karena seluruh pemuda yang berada dalam 

Cofam telah mendapat bagiannya masing-masing untuk saling membantu menjalankan 

rangkaian kegiatan Agustusan tersebut. 

  Selanjutnya upaya Pemuda Cofam dalam menjaga kerukunan adalah melalui kegiatan 

Agustusan yang diadakan itu sendiri. Maksudnya kegiatan Agustusan yang diadakan telah 

berhasil menjadi tempat antar umat beragama untuk saling berinteraksi. Hal ini karena 

ketika kegiatan Agustusan berlangsung, banyak warga Desa Petungsewu yang terdiri dari 

dua umat beragama akan datang pada kegiatan Agustusan tersebut. Sehingga antar umat 

beragama akan dapat berkumpul pada tempat dan kegiatan yang sama. Kemudian secara 

otomatis kerukunan antar umat beragama akan tercipta melalui interaksi yang dilakukan 

pada kegiatan Agustusan tersebut. 

Kerukunan Iya bisa terjaga, kalau ada kegiatan itu warga ngumpul ikut gitu 

itukan bisa memunculkan adanya kerukunan, kalau ada lomba-lomba gitu kan 

juga ada ibu-ibunya juga enggak satu agama saja (Hasil Wawancara Afifah, 30 

Des 2018, Pukul 14.48). 

b. Futsal dan Senam Pagi 

  Kegiatan futsal biasanya dilakukan oleh Pemuda Cofam secara kondisional ketika 

Pemuda Cofam memiliki waktu luang, sedangkan senam pagi selalu diadakan setiap 

minggu pagi. Sampai saat ini kedua kegiatan tersebut masih rutin dilakukan oleh Pemuda 
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Cofam, walaupun yang mengikuti kedua kegiatan tersebut tidak sebanyak waktu awal 

berdirinya Cofam.  

...kalau hari minggu itu senam walaupun yang ikut ini semakin berkurang 

jumlahnya... (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

...terus yang rutin sampai sekarang itu futsal dan senam minggu... (Hasil 

Wawancara Imam, 1 April 2018, Pukul 11.41) 

  Upaya Pemuda Cofam menjaga kerukunan melalui kedua kegiatan ini adalah dengan 

cara mengajak warga, khususnya teman sebaya mereka untuk mengikuti kedua kegiatan 

ini. Mengingat kedua kegiatan diadakan dengan tujuan agar dapat menjadi alat untuk 

merekatkan hubungan antar pemuda Islam dan Hindu yang ada di Desa Petungsewu. 

Sehingga melalui kegiatan ini Pemuda Cofam dapat saling merangkul, dan pada akhirnya 

kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu pun juga akan bisa dipertahankan. 

Kemarin juga futsal juga, futsal bareng. Punya temen gitu kok arek iki enak an 

akhire yo katot juga ikut perkumpulan pemuda dirangkul semuanya (Hasil 

Wawancara Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

c. Rapat dan Diskusi Bulanan 

  Kegiatan rapat dan diskusi merupakan kegiatan yang diadakan oleh Pemuda Cofam 

dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Tempat pelaksanaan kegiatan berada di rumah-rumah 

Pemuda Cofam, yang akan berpindah setiap bulannya sesuai kesepakatan pada rapat 

sebelumnya. Dalam kegiatan ini Ketua Cofam akan mengundang seluruh pemuda yang 

menjadi anggota Karang Taruna Cofam agar dapat hadir pada kegiatan yang akan 

diadakan tersebut. Kemudian supaya undangan dapat tersampaikan secara efisien kepada 

seluruh Pemuda Cofam, Ketua Cofam akan menyebar undangan tersebut melalui grup 

Whatsapp maksimal 2 hari sebelum kegiatan rapat dan diskusi bulanan ini dilaksanakan. 

Pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan di rumah masing-masing anggota 

bepindah-pindah tempatnya (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

  Dalam kegiatan rapat dan diskusi bulanan, biasanya Pemuda Cofam akan membahas 

mengenai hal-hal yang ingin dilakukan kedepannya. Mulai dari perencanaan dan 

pembentukan kegiatan, pembahasan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan, 

melakukan iuran rutin untuk membantu dana kegiatan, serta pembahasan-pembahasan 

lainnya yang berhubungan dengan progres Karang Taruna Cofam kedepan . Misalnya 

saat akan dilaksanakan kegiatan Agustusan, maka bentuk acara hingga pendanaan 

Agustusan ini akan dibahas melalui kegiatan rapat dan diskusi bulanan tersebut. Kegiatan 

dan diskusi bulanan ini penting dilakukan untuk mendengarkan pendapat dari masing-
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masing Pemuda Cofam. Dengan mendengar pendapat masing-masing anggota terkait 

dengan rencana kedepan, maka interaksi dan komunikasi antar Pemuda Cofam akan dapat 

terjalin. Sehingga melalui interaksi dan komunikasi yang terjalin dengan baik, kerukunan 

antar umat beragama, khususnya pemuda akan dapat terjaga. 

...waktu rapat iki bahas konten acara e seng beda dari desa lainnya, terus bahas 

dolpres, terus ngerinci biaya entek e sak mene sak mene. Iku diundang kabeh cek 

ngerti yokpo pendapat e tapi iku jarang seng melok, pas waktu acara onok 

kurang e ngene engkok anggota e iku protes ngene-ngene. Yo mek e cek cok 

mulut tok ngono mas, sak marine yowes. Tapi masio onok masalah ngono yo sek 

guyub guyon ngono mas. Terus Ndk cofam lek masalah biaya yo onok iuran 

wajib e sebesar 5 rb tiap pertemuan. Iuran iki gawe nutupi dana seng kurang, 

soale dari desa pun iyo ngekek i mas (Hasil Wawancara Dony, 2 Feb 2019, 

Pukul 12.40) 

  Dari penjelasan diatas kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan rapat dan diskusi 

bulanan diadakan untuk membahas hal-hal penting untuk keberlanjutan Karang Taruna 

Cofam kedepannya. Namun pembahasan-pembahasan penting tersebut hanya dilakukan 

ketika menjelang event-event tertentu saja seperti menjelang Agustusan, bersih desa, 

hingga menjelang event-event hari raya keagamaan. Jika belum ada event-event tersebut, 

maka pembahasan dalam rapat dan diskusi bulanan ini hanya sebatas basa-basi saja. Akan 

tetapi kondisi tersebut menjadi menarik, karena dari pembahasan yang sifatnya basa-basi 

inilah Pemuda Cofam dapat membingkai rapat dan diskusi bulanan ini sebagai alat untuk 

menjaga kerukunan antar Pemuda Cofam yang memiliki latar belakang agama yang 

berbeda. 

Melakukan diskusi bulanan masio pembahasan e gak penting-penting, seng 

penting isok merekatkan hubungan anggota (Hasil Wawancara Imam, 1 April 

2018, Pukul 14.58) 

  Lebih lanjut upaya Pemuda Cofam membingkai rapat dan diskusi bulanan ini untuk 

menjaga kerukunan antar pemuda, adalah dengan mengarahkan pembahasan yang 

sifatnya tidak terlalu serius. Dari pembahasan yang tidak terlalu serius tersebut membuat 

kondisi rapat dan diskusi yang sedang berlangsung menjadi tidak kaku, karena terkesan 

seperti berkumpul biasa. Kondisi rapat dan diskusi yang demikian kemudian membuat 

Pemuda Cofam dapat bercanda ketika kegiatan ini berlangsung. Bahkan yang menarik 

adalah ketika antar pemuda sudah berani bercanda dengan saling ejek, maka saling ejek 

ini telah mencerminkan terciptanya kerukunan antar Pemuda Cofam. Artinya semakin 

berani pemuda bercanda dengan mengejek pemuda lain, maka semakin erat pula 

hubungan kerukunan antar pemuda tersebut. Akan tetapi konteks mengejek di sini hanya 
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sebatas bercanda, bukan mengejek pada ranah isu sara ataupun sarkas. Pemuda Cofam 

pun sadar bahwa dalam bercanda jangan sampai menyinggung perasaan pemuda yang 

lain, khususnya pemuda yang berbeda agama. Pada akhirnya kondisi dan pemahaman 

semacam itu dapat mendorong terjaganya kerukunan antar umat beragama di Desa 

Petungsewu. 

...ngarai rukun e yo tambah ilok-ilok an guyon ngono lo, gojlok-gojlok an, pokok 

lek wes wani ngojloki kancane wes pasti akrab. Salah yo ganok seng 

tersinggung (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

  Ketika awal Karang Taruna Cofam berdiri, rapat dan diskusi bulanan ini rutin 

dilaksanakan setiap bulan. Akan tetapi kegiatan rapat dan diskusi tersebut sekarang sudah 

jarang dilakukan, karena banyak dari Pemuda Cofam yang sibuk bekerja. Dengan kondisi 

pemuda yang sudah mempunyai kesibukan dalam pekerjaannya masing-masing, membuat 

Pemuda Cofam lebih memilih mengalokasikan waktunya untuk bekerja dan beristirahat 

diwaktu luang. Sehingga jika kegiatan rapat dan diskusi rutin ini tetap dilaksanakan, maka 

Pemuda Cofam yang datang pada rapat dan diskusi akan sangat sedikit. Untuk itu rapat 

dan diskusi ini kemudian hanya dilaksanakan ketika akan ada event-event tertentu saja. 

Kemudian diketahui bahwa Pemuda Cofam terakhir kumpul secara resmi adalah ketika 

menjelang kegiatan bersih desa tahun lalu, sekitar pertengahan bulan September 2018. 

Walaupun rapat dan diskusi secara resmi (atas nama Cofam) sudah jarang diadakan, 

namun dalam kesehariannya antar Pemuda Cofam masih sering berkumpul bersama. 

Kalau ada event-event gitu karang taruna Cofam iya masih ada yang kumpul. 

Kayak mau Agustusan gitu ya mengadakan lomba itu (Hasil Wawancara Afifah, 

30 Des 2018, Pukul 18.37) 

d. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Pada Lokasi yang Sama 

  Sebagaimana telah peneliti singgung bahwa di Desa Petungsewu tepatnya di Dusun 

Codo terdapat dua masjid besar yang letaknya saling berdekatan, yakni Masjid Al-Karim 

dan Masjid Al-Iklas. Kedua masjid tersebut memiliki pengurus (takmir) yang berbeda, 

sehingga berdampak pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang terpisah. 

Tempat pelaksanaan sholat yang sebenarnya dapat dijadikan satu pada tempat yang sama, 

namun karena perbedaan kepentingan antar pengurus masjid membuat pelaksanaan 

Sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini menjadi terpisah di Dusun Codo.  

Ndk kene masjid e loro mas, lek Idul Fitri ambek Idul Adha dewe-dewe mas, gak 

ngerti opok o. Pengurus e masjid bedo-bedo. Tapi wong kene biasa ae mas. Lek 

jumatan baru dadi siji mas, masjed seng kulon tok (Masjid Al-Karim) (Hasil 

Wawancara Dony, 2 Feb 2019, Pukul 12.40)  
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  Dalam waktu yang sama sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan pada kedua 

masjid yang saling berdekatan tersebut, sehingga umat Islam ketika sholat Idul Fitri dan 

Idul Adha harus terpisah menjadi dua kelompok. Sebenarnya dari warga pernah 

memberikan saran kepada pengurus masjid agar pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul 

Adha dijadikan satu pada Masjid Al-Karim saja, karena tempat yang lumayan lebih luas 

dibanding dengan Masjid Al-Iklas. Akan tetapi karena alasan tertentu pengurus Masjid 

Al-Iklas tidak menyetujui saran dari warga tersebut. Sehingga pada akhirnya sholat Idul 

fitri dan Idul Adha tersebut tetap terpisah jadi dua kelompok jamaah. 

  Kondisi diatas kemudian mencerminkan bahwa Kerukunan antar umat beragama di 

Desa Petungsewu masih terjaga, dengan tidak adanya permasalahan antar umat beragama 

yang berbeda. Namun resiko perpecahan ini justru datang dari umat beragama yang sama, 

yakni sesama umat beragama Islam. Dalam merespon kondisi tersebut Pemuda Cofam 

kemudian berupaya menjaga kerukunan dengan mengadakan kegiatan sholat Idul Fitri 

dan Idul Adha pada lokasi yang sama. Dengan tujuan agar resiko perpecahan umat 

beragama bisa dihindari. Tujuan lain adalah agar umat beragama, khususnya umat Islam 

dapat terlihat lebih kompak yang nantinya diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa 

sekitar.  

  Akan tetapi kegiatan yang ingin diadakan tersebut hanya sampai pada tahap 

komunikasi antara Pemuda Cofam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

Sholat Idul Fitri dan Idul Fitri. Kegiatan ini pada akhirnya tidak dapat terealisasi karena 

adanya beberapa pihak dari pengurus masjid yang tidak memberi persetujuan kepada 

Pemuda Cofam untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada lokasi 

yang sama. Dengan alasan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada kedua 

masjid secara bersamaan tidak akan mengganggu kondusifitas umat beragama di Desa 

Petungsewu.  

Pernah, rencana sih cuma ada beberapa yang menolak jadi enggak jadi. Jadi kita 

itu ingin bikin acara Idul Fitri sama Idul Adha itu digabung gak dilaksanakan 

pada kedua masjid sini, tapi dijalan dijadikan jadi satu cuman gak terealisasi. 

Soale wes gak anu masyarakat gak bisa, ya karna kepentingan oknum-oknum itu 

tadi (Hasil Wawancara Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

  Walaupun kegiatan tersebut belum bisa terealisasi, namun aktivitas pemuda yang 

berkeinginan untuk mengadakan kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada lokasi yang 

sama ini telah menjadi salah satu bentuk kongkrit upaya Pemuda Cofam untuk menjaga 

kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu. Karena Pemuda Cofam telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

melakukan peran komunikasi pada pihak-pihak terkait untuk membentuk kegiatan 

tersebut. 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjabaran diatas, bahwa tindakan yang dilakukan 

oleh Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah dengan 

membentuk kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi warga Desa Petungsewu untuk 

berinteraksi satu sama lain. Hal ini penting dilakukan mengingat warga Desa Petungsewu 

menganut agama yang berbeda. Jadi dengan membentuk wadah interaksi bagi warga Desa 

Petungsewu, maka secara otomatis wadah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama 

juga akan terbentuk di Desa Petungsewu. Sehingga dengan praktik sosial semacam itu, 

Pemuda Cofam telah menjadi agen yang dapat menjaga kerukunan di Desa Petungsewu. 

5.3.2  Aktivitas Mengikuti Kegiatan  

 Setiap ada kegiatan baik kegiatan keagamaan Hindu Islam maupun kegiatan sosial yang 

diadakan di Desa Petungsewu, Pemuda Cofam selalu berpartisipasi untuk menghadiri acara 

atau kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan keagamaan yang diikuti oleh Pemuda Cofam antara 

lain adalah Taur Agung, takbiran, pengajian, dan juga yasinan atau tahlilan. Sedangkan dalam 

kegiatan sosial kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Pemuda Cofam adalah kerja bakti, bersih 

desa, dan karnaval. Tidak hanya sebatas mengikuti Pemuda Cofam disini juga ikut serta 

membantu jalannya acara agar kegiatan yang dilangsungkan dapat berjalan lancar dari awal 

sampai acara berakhir.  

 Sebagaimana telah peneliti singgung, bahwa aktivitas mengikuti kegiatan ini 

merupakan hasil dari perilaku agensi berupa arahan yang dilakukan oleh expert agent kepada 

Pemuda Cofam pada saat penyusunan program kerja. Pada aktivitas ini kemudian diketahui 

adanya gugus struktur yang terbentuk dengan skema D-S-L (Dominasi-Signifikasi-

Legitimasi). Adanya struktur dominasi dapat dipahami ketika expert agent memberikan 

pengaruhnya kepada Pemuda Cofam untuk menghadiri kegiatan keagamaan dan juga 

kegiatan sosial di atas. Arahan ini berlangsung pada saat penyusunan program kerja dalam 

rapat Karang Taruna Cofam. Upaya memberi pengaruh berupa tindakan memberi arahan 

yang dilakukan oleh expert agent merupakan bentuk dominasi kepada Pemuda Cofam, agar 

Pemuda Cofam ikut serta dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang diadakan di Desa 

Petungsewu.  

 Expert agent mampu memberikan arahan, karena expert agent mempunyai kesadaran 

dan pengetahuan untuk menjaga kerukunan yang ada di Desa Petungsewu. Kesadaran dan 
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pengetahuan ini kemudian memiliki hubungan dengan struktur signifikasi yakni 

pembentukan wacana yang dilakukan oleh expert agent berupa wacana pentingnya mengikuti 

kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk menjaga kerukunan. Struktur signifikasi ini 

selanjutnya berhubungan dengan struktur legitimasi yakni berupa pencantuman kegiatan-

kegiatan yang disarankan oleh expert agent pada program kerja dari Karang Taruna Cofam, 

sehingga karena adanya struktur legitimasi ini Pemuda Cofam akhirnya melakukan aktivitas 

berupa membantu dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang ada di Desa 

Petungsewu tersebut. Kegiatan dan bentuk partisipasi pemuda akan peneliti jelaskan lebih 

detail sebagai berikut : 

a. Taur Agung  

Taur Agung adalah kegiatan agama Hindu yang dilaksanakan sehari sebelum Hari 

Raya Nyepi. Bentuk kegiatan Taur Agung ini dimulai dari ritual atau ibadah membaca 

doa-doa agama hindu, lalu dilanjutkan dengan mengangkat Patung Buta Kala (ogho-

ogho) mengelilingi Dusun Codo. Kegiatan mengarak (pawai) ogho-ogho dimulai dari 

pertigaan dekat Pura Hindrakilla sampai jembatan daerah sekitar sungai yang sudah 

peneliti gambarkan melalui peta Desa Petungsewu pada bab sebelumnya. Dalam kegiatan 

ini bisa dikatakan bahwa Pemuda Cofam merupakan agen pertama yang ikut meramaikan 

acara Taur Agung ini. Tidak hanya ikut serta hadir meramaikan acara Taur Agung, 

Pemuda Cofam juga turut membantu jalannya acara.  

Lek ogho-ogho iku mulaine ndk pertigaan sandinge pure, lek islam e ndk masjid 

seng kulon iku Al-Karim (Hasil Wawancara Dony, 2 Feb 2018, Pukul 12.40)  

Waktu ada acara ogho-ogho yang pertama ikut ya Cofam itu. Yang kayak ikut 

ngeramein agama Hindu atau Islam (acara agama) (Hasil Wawancara Mbak 

Afifa, 30 Des 2018, Pukul 14.48) 

Melok bantu ndk acara iku, mesti teko yo bantu nng acara ogho-ogho... (Hasil 

Wawancara Dony, 2 Feb 2018, Pukul 12.40)  

Peran Pemuda Cofam dalam membantu jalannya acara adalah membantu dalam 

mengangkat ogho-ogho. Tidak hanya anggota Cofam yang beragama Hindu saja yang 

ikut mengangkat patung tersebut, namun Pemuda Cofam yang beragama Islam juga ikut 

mengangkat ogho-ogho keliling Dusun Codo sampai proses pembakaran berlangsung di 

daerah jembatan sekitar sungai yang tadi dijelaskan. Selain membantu dalam mengangkat 

ogho-ogho Pemuda Cofam juga membantu dalam hal mengkondisikan jalan raya. 

Mengkondisikan jalan raya di sini adalah mengamankan jalan yang menjadi rute dari 

kegiatan pawai ogho-ogho keliling Dusun Codo, seperti menghentikan kendaraan yang 
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ingin lewat rute dan mengarahkan penduduk yang melihat ogho-ogho untuk menepi di 

pinggir jalan agar tidak mengganggu rombongan yang lewat nantinya.    

...waktu perayaan hari raya kalau di umat hindu itu kan ada upacara Tawur 

Agung ngarak ogho-ogho itu kan, biasanya teman-teman itu bantu gotong, 

memikul juga membantu mengkondisikan jalan raya (Hasil Wawancara Deni, 17 

Jan 2019, Pukul 14.37) . 

..waktu ogho-ogho dadi Cofam iku bantu ngawe ogho-ogho, melok mekol 

harang sampai ngobong harang, keleleng harang melok, sampai acaranya 

selesai (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

Taur Agung (ogho-ogho) itu yang Islam juga ikut membantu secara langsung 

dalam hal tenaga, penjagaan, terus juga dalam hal lain seperti nyumbang dana 

juga (Hasil Wawancara Imam, 1 April 2018, Pukul 11.41) 

Bentuk partisipasi Pemuda Cofam dalam membantu kegiatan keagamaan ini juga 

berkaitan dengan pemberian dana, yakni Pemuda Cofam iuran untuk dana sewa sound 

sistem. Mengingat sound sistem merupakan salah satu alat penunjang utama untuk 

memutar lagu, yang berguna untuk mengiringi rombongan waktu proses pawai ogho-

ogho berlangsung. 

Umat Islam e yo melok gotong ogho-ogho. Lek ngawe gak melok, Cuma lek 

pekoro salon (sound) seng iuran biasa yo arek-arek  (Hasil Wawancara Suyetno, 

25 Jan 2019, Pukul 19.23) 

b. Takbiran 

Sebagaimana kegiatan takbiran pada umumnya, kegiatan takbiran yang dilaksanakan 

di Desa Petungsewu juga dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan 

takbiran yang ada di Desa Petungsewu, tepatnya di Dusun Codo ini diadakan oleh 

pemuda Muslim. Namun dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya juga melibatkan 

pemuda Hindu sebagai panitia. Tempat pelaksanaan kegiatan takbiran biasanya tidak 

dipusatkan di Masjid yang ada di Dusun Codo. Hal ini karena ada dua Masjid besar yang 

letaknya berdekatan, sehingga panitia kegiatan takbiran biasanya akan memusatkan 

kegiatan takbiran tersebut di depan rumah warga yang lebih strategis. Tujuan pemilihan 

tempat yang tidak berada di salah satu Masjid ini bertujuan untuk menghindari terjadinya 

kecemburuan sosial antar pengurus masjid yang letaknya berdekatan tersebut. 

Lah pas takbiran wingi niku tongsewu teko mas, tongsewu dugi, durenan dugi, 

sengon dugi acara e ten mriki tok seng ngadakno nggeh lare-lare pemuda 

muslim niki (Hasil Wawancara Suyetno, 25 Jan 2019, Pukul 19.23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Waktu takbiran ngono wong hindu e yo melok rapat, kan seng ngadakno remaja 

muslim e a, golongane remaja hindu ambek tokoh hindu e diundang pisan (Hasil 

Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

....kalau takbiran kan di sini masjidnya ada tiga. Kalau ditaruh masjid yang atas 

ini, Al-Karim kan gak mungkin. Nanti yang ricuh yang tengah atau masjid yang 

disini (masjid dibawah). Mending biasanya ditaruh dirumahnya orang-orang 

biasanya ditaruh di depan rumah saya ini, di tikungan itu kebiasaannya.. (Hasil 

Wawancara Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

Kemudian yang menarik pada kegiatan takbiran di Desa Petungsewu adalah bentuk 

acara yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan takbiran pada umumnya, yakni kegiatan 

takbiran yang ada di Desa Petungsewu tepatnya di Dusun Codo ini memiliki konsep 

seperti acara jalan sehat. Biasanya kegiatan takbiran hanya mengumpulkan umat 

beragama Islam untuk keliling kampung dengan membawa oncor, namun yang terjadi di 

Desa Petungsewu ini adalah peserta takbiran yang ikut berkeliling juga akan diberi kupon 

oleh panitia. Kupon tersebut nanti pada akhir acara akan diundi, dan peserta yang 

mendapatkan undian akan diberi semacam hadiah oleh panitia. Bentuk acara semacam itu 

bertujuan untuk menarik dan meningkatkan partisipasi warga untuk hadir dalam kegiatan 

takbiran. 

Waktu takbir keliling itu kan pakek kupon, jadi diundi takbir keliling kan jalan 

orang-orang, jadi kayak jalan sehat gituloh. Terus di undi ada hadiahnya. 

Kadang yang agama hindu itu disuruh jadi panitia yang nyoret kupon atau yang 

guntung gitu (Hasil Wawancara Afifah, 30 Des 2018, Pukul 14.48) 

...takbiran iki bentuk acaranya kayak ada semacam undiannya, takbiran seperti 

gerak jalan gitu dikasih kupon dan nanti diundi (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 

2019, Pukul 18.37) 

Upaya yang dilakukan Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan lewat kegiatan 

takbiran ini adalah ikut serta mengikuti dan membantu berjalannya rangkaian kegiatan 

takbiran dari awal hingga akhir acara. Bentuk partisipasi Pemuda Cofam baik yang 

beragama Islam maupun yang beragama Hindu dalam kegiatan takbiran, adalah 

meramaikan kegiatan dengan ikut berkeliling menyusuri rute takbiran bersama peserta 

lainnya. Selain ikut meramaikan, Pemuda Cofam juga membantu dalam hal kepanitiaan. 

Untuk Pemuda Cofam yang Hindu biasanya akan membantu dibagian gunting dan coret 

kupon undian, sedangkan yang Islam ikut menyiapkan hal-hal lain seperti menyiapkan 

oncor, mengamankan jalan yang menjadi rute kegiatan takbiran dan menyiapkan sound 

sistem. 

...sebaliknya waktu takbiran itu anak-anak juga ikut keliling, ikut takbir keliling 

juga..(Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 
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Kadang yang agama hindu itu disuruh jadi panitia yang nyoret kupon atau yang 

guntung gitu (Hasil Wawancara Afifah, 30 Des 2018, Pukul 14.48) 

Panitianya dari muslim dan hindu, biasanya kalau takbiran hindunya jadi panitia 

yang gunting i kupon-kupon gerak jalan (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, 

Pukul 18.37) 

c. Pengajian  

Kegiatan pengajian merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh kelompok 

yasinan Dusun Codo, Desa Petungsewu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kegiatan 

pengajian rutin diadakan satu tahun sekali, dengan pusat kegiatan berada di sekitar Dusun 

Codo. Bentuk kegiatan pengajian di Desa Petungsewu tidak jauh berbeda dengan 

pengajian-pengajian di tempat lain, yakni umat Islam memanjatkan doa-doa dan 

Sholawat.  

Nggak mesti mas, tapi lek pengajian nggeh sekitar Codo niki mawon, dadi 

pengajian kulo dekek kampung etan, kedua ne kulo dekek kampung kulon. 

tergantung kesepakatane jamaah lek niku (Hasil Wawancara Suyetno, 25 Jan 

2019, Pukul 19.23) 

Dalam kegiatan pengajian upaya pemuda Karang Taruna Cofam menjaga kerukunan 

diperlihatkan melalui bentuk partisipasi pemuda dalam melaksanakan dan membantu 

jalannya kegiatan ini. Untuk melancarkan jalannya kegiatan Pemuda Cofam membantu 

memberi sumbangan berupa dana acara sebesar Rp. 300.000,00 dan juga sumbangan 

dalam bentuk petasan atau kembang api guna memeriahkan panggung kegiatan. Bukan 

hanya itu Pemuda Cofam juga memberi sumbangan berupa tenaga, yakni membantu 

dalam hal mengamankan kendaraan peserta atau jamaah pengajian yang turut hadir dalam 

acara tersebut. Bantuan mengamankan kendaraan dilakukan Pemuda Cofam dengan cara 

menjaga tempat parkir kendaraan peserta pengajian.  

Selalu jadi yang di depan, misal ada pengajian yang ikut melaksanakan dan yang 

punya ide karang taruna (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

Koyok pas pengajian karangtaruna niku nyumbang mercon mas, ikut njaga 

parkir, nyumbang tenaga.  pengajian tahun lalu pemuda karang taruna niku 

nggeh nyumbang, tahun niki yo nyumbang, tenogo nggeh urunan ndk damel 

dana pengajian niku. Kadang nyumbang nggeh 300 rb, kan enek penggerak 

hatine gelem nyumbang niku kan sampun Alhamdulilah (Hasil Wawancara 

Suyetno, 25 Jan 2019, Pukul 19.23) 

d. Yasinan 

Kegiatan Yasinan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh umat beragama 

Islam setiap satu minggu sekali. Kegiatan ini dilaksanakan bergiliran di rumah-rumah 

warga yang beragama Islam dengan waktu kegiatan berbeda-beda pada tiap RT, yakni 
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ada yang dilakukan pada hari Jumat malam dan ada yang dilaksanakan pada hari Minggu 

malam. Kegiatan yasinan tidak hanya diikuti oleh umat Islam golongan tua saja, akan 

tetapi para pemuda juga aktif mengikuti kegiatan ini. Seperti halnya pengajian, bentuk 

kegiatan yasinan adalah membaca doa-doa dan Sholawat. Namun lingkup dari yasinan 

lebih kecil yakni pada lingkup RT, berbeda dengan pengajian yang sudah pada lingkup 

desa.  

....yasinan itu gak tua-tua tok. Kalau tahlilan tua tok muda-muda tok tapi semua 

umur. Tapi kalau tahlilan itu baru tua-tua tok, tapi bukan berarti yang tahlilan iki 

gak melu yasinan (Hasil Wawancara Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

Dalam kegiatan yasinan selain mengikuti kegiatan ini ditiap minggunya, upaya 

Pemuda Cofam menjaga kerukunan terlihat dari keikutsertaan mereka menjadi bagian 

dari kelompok yasinan (kelompok pemuda Islam). Walaupun keikutsertaan menjadi 

anggota yasinan hanya dilakukan Pemuda Cofam yang beragama Islam saja, akan tetapi 

dengan menjadi bagian anggota kelompok yasinan secara otomatis Pemuda Cofam pun 

juga akan mengikuti semua kegiatan yang dibuat oleh kelompok yasinan tersebut. Seperti 

pengajian dan pemberian bantuan dana untuk memperbaiki mushola, membuat keranda 

mayat (penduso), serta pemberian bantuan dana untuk memperbaiki jalan punden (tempat 

yang digunakan untuk kegiatan keagamaan umat Hindu). Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh kelompok yasinan bersama pemuda Islam Cofam ini, pada akhirnya juga 

melibatkan umat beragama Hindu. Sehingga kerukunan antar umat beragama di Desa 

Petungsewu juga dapat dipertahankan sampai sekarang. 

..yasinan niki dana-dana niku mesti wonten gawe kegiatan-kegiatan iku, koyok 

kegiatan santunan, terus ketika perbaikan Masjid, Musholla, terus ngawe-ngawe 

penduso, perbaikan jalan koyok punden niku mesti keluar bantuane. Terus 

jamaah niki kuat nggeh tidak lepas juga dari peran pemuda, ndk jamaah yasin 

niki nggeh wonten anak-anak Karang Taruna Cofam (Hasil Wawancara 

Suyetno, 25 Jan 2019, Pukul 19.23)  

e. Kerja Bakti 

Kegiatan kerja bakti dilaksanakan secara kondisional oleh warga Desa Petungsewu, 

dalam artian tidak ada jadwal khusus untuk melakukan kerja bakti. Biasanya kerja bakti 

dilakukan ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu di Desa Petungsewu, seperti kegiatan 

pembangunan tempat ibadah, kegiatan besar keagamaan hingga kegiatan perayaan 

Agustus. Pada saat kegiatan pembangunan tempat ibadah warga, khususnya Pemuda 

Cofam yang terdiri dari dua umat beragama akan bergotong royong saling membantu 
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dalam menyelesaikan pembangunan tempat ibadah tersebut. Baik membantu dalam hal 

dana maupun membantu dalam hal tenaga. 

Sedangkan ketika akan ada kegiatan besar keagamaan dan kegiatan Agustusan, warga 

bersama Pemuda Cofam akan bergotong-royong membersihkan dan menghias lingkungan 

Desa Petungsewu. Hal ini agar menciptakan kenyamanan saat kegiatan-kegiatan itu 

berlangsung. Kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan juga akan dilakukan 

sewaktu-waktu ketika lingkungan Desa Petungsewu memiliki kondisi yang kotor, seperti 

banyak sampah serta tanaman liar yang tumbuh di sekitar got dan jalan desa. Dari 

penjelasan di atas upaya Pemuda Cofam menjaga kerukunan melalui kegiatan kerja bakti, 

terlihat dari partisipasi langsung mereka saat bergotong royong dan saling membantu 

ketika kegiatan ini berlangsung. 

f. Bersih Desa & Karnaval 

Di Desa Petungsewu kegiatan bersih desa dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan 

suro (kalender jawa). Tujuan pelaksanaan kegiatan bersih desa adalah agar Desa 

Petungsewu selalu diberi keselamatan oleh sang pencipta dari segala bencana yang ada, 

serta menjadi wujud rasa syukur masyarakat Desa Petungsewu atas keselamatan yang 

telah diberikan oleh sang pencipta. Pusat kegiatan bersih desa berada di Balai Desa 

Petungsewu, rangkaian kegiatan dimulai dengan acara hajatan atau syukuran desa. Pada 

rangkaian acara tersebut warga Desa Petungsewu akan berkumpul untuk memanjatkan 

doa bersama, dan warga biasanya akan membawa encek. Encek adalah wadah dari 

pelepah pisang dan anyaman bambu yang di dalamnya sudah di isi dengan makanan 

pokok seperti nasi dan lauk pauk.  

Setelah acara hajatan tersebut selesai, pada hari-hari berikutnya warga Petungsewu 

akan menyiapkan rangkaian kegiatan karnaval. Karnaval merupakan acara pawai budaya, 

sekaligus menjadi acara penutup dari kegiatan bersih desa. Menjelang acara karnaval 

warga khususnya pemuda pada tiap-tiap RT Desa Petungsewu akan menyiapkan berbagai 

macam perlengkapan, serta kostum-kostum bertemakan budaya. Kemudian pada saat 

kegiatan karnaval berlangsung, perlengkapan dan kostum-kostum tersebut akan dipakai 

oleh warga untuk dipamerkan berkeliling Desa Petungsewu sesuai dengan rute perjalanan 

yang telah disepakati.  

Bentuk partisipasi Pemuda Cofam pada kegiatan bersih desa adalah menjadi panitia 

untuk membantu perangkat desa dalam mengatur jalannya acara bersih desa, seperti 
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menyiapkan perlengkapan, membantu menyiapkan konsumsi dan mengatur rute 

perjalanan saat karnaval. Akan tetapi tidak semua Pemuda Cofam ikut menjadi panitia 

dalam acara bersih desa ini, karena sebagian besar dari pemuda sibuk menyiapkan 

perlengkapan dan kostum karnaval pada RT-nya masing-masing.  

Terus selain acara agama iku bersih desa nyiapno koyok konsumsi, nyiapno 

perlengkapan e. Lek e karnaval cofam iku ikut mengamankan jalannya (Hasil 

Wawancara Dony, 2 Feb 2018, Pukul 12.40) 

Waktu bersih desa iku mesti onok arek Cofam seng ndk dadekno panitia masio 

gak kabeh. Tapi mesti selalu ada anggota yang dijadikan panitia (Hasil 

Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

Selain membantu dalam hal kepanitiaan, Pemuda Cofam juga ikut membantu dalam 

hal pendanaan. Mengingat biaya untuk pawai budaya sangat besar, Pemuda Cofam 

biasanya akan membantu dana sebesar 50 ribu sampai 1 juta per orang. Dana tersebut 

biasanya akan dimanfaatkan untuk sewa kendaraan, sound sistem dan membeli berbagai 

perlengkapan untuk kepentingan karnaval. Dari penjelasan di atas maka upaya pemuda 

menjaga kerukunan melalui kegiatan bersih desa adalah ikut memeriahkan dengan 

menjadi panitia, peserta karnaval dan juga membantu pendanaan kegiatan. 

Peran Cofam waktu suroan (bersih desa) itu sangat besar mas, mereka 

berswadaya itu besar juta-jutaan. Ya karnaval itu bahkan ada yang sampai satu 

jutaan per anak. Itu pun gak ada yang keberatan mereka malah seneng itu loh 

karnaval itu, nyewa sound-sound kan mahal (Wawancara Deni, 17 Jan 2019, 

Pukul 14.37) 

 Berdasarkan semua penjelasan di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa upaya 

Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah dengan berpartisipasi 

secara langsung untuk memeriahkan dan membantu jalannya kegiatan sosial dan keagamaan 

yang ada di Desa Petungsewu. Menarik tentunya karena walaupun kegiatan-kegiatan tersebut 

tidak diadakan oleh Karang Taruna Cofam, akan tetapi Pemuda Cofam selalu hadir dalam 

kegiatan-kegiatan itu untuk membantu dan ikut memeriahkan jalannya kegiatan. Aktivitas 

membantu dan memeriahkan ini dilakukan setiap tahunnya semenjak Cofam berdiri di Desa 

Petungsewu. 

5.3.3  Perilaku Pemuda Cofam  

 Perilaku Pemuda Cofam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, dapat dilihat 

melalui bentuk interaksi Pemuda Cofam dengan warga Desa Petungsewu dan juga sesama 

Pemuda Cofam. Cara pemuda dalam berinteraksi ini kemudian dapat dipahami lewat 

keikutsertaan Pemuda Cofam dalam aktivitas-aktivitas yang telah peneliti jelaskan 
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sebelumnya. Beberapa hal yang kemudian peneliti pahami, dalam menjalankan aktivitas-

aktivitas tersebut pemuda Cofam memperlihatkan bentuk interaksi dengan warga dan juga 

pemuda yang mencerminkan upaya mereka untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.  

 Bentuk perilaku yang pemuda tampilkan melalui interaksi pada aktivitas yang 

dijalankan, juga menjelaskan adanya gugus struktur dengan skema L-D-S (Legitimasi-

Dominasi-Signifikasi). Struktur legitimasi dapat dipahami melalui nilai-nilai sosial yang 

dibentuk oleh agen-agen dalam struktur kepengurusan Karang Taruna Cofam. Nilai-nilai 

tersebut berupa gotong royong, saling menghormati dan kebersamaan sebagaimana peneliti 

jelaskan sudah terlegitimasi oleh warga Desa Petungsewu, khususnya Pemuda Cofam. 

Adanya nilai-nilai sosial ini kemudian berhubungan dengan adanya struktur dominasi. 

Struktur dominasi ada karena di satu sisi nilai-nilai tersebut dibentuk oleh Pemuda Cofam, 

pada sisi yang lain nilai-nilai sosial tersebut juga menjadi kontrol atas perilaku dari pemuda 

dalam setiap aktivitasnya. Sehingga kontrol disini memperlihatkan adanya dominasi dari nilai 

sosial yang dibentuk terhadap perilaku Pemuda Cofam. Struktur dominasi kemudian 

berhubungan dengan adanya struktur signifikasi berupa kesadaran dari Pemuda Cofam untuk 

berperilaku dengan menerapkan nilai-nilai sosial tersebut agar kerukunan antar umat 

beragama dapat terus dijaga. Berikut adalah cara Pemuda Cofam berinteraksi dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan :  

a. Tidak membeda-bedakan 

  Dalam berinteraksi atau berhubungan Pemuda Cofam tidak membeda-bedakan 

seseorang dari latar belakang agama yang dimiliki. Baik berinteraksi dalam kehidupan 

sehari-hari seperti bertetangga maupun dalam kegiatan-kegiatan agama yang ada di Desa 

Petungsewu. Ketika bertetangga misalnya, Pemuda Cofam akan berusaha sebisa mungkin 

menghargai dan berhubungan baik dengan tetangga. Tidak peduli tetangga mereka 

beragama Hindu ataupun beragama Islam. Kemudian dalam kegiatan keagamaan,  

Pemuda Cofam akan menghadiri dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan dari umat 

Hindu maupun umat Islam. 

Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya berteman komunikasi, itu gak pernah gitu 

loh membedakan kamu Hindu aku Islam itu tidak ada, jadi enjoy saja dalam 

kehidupan sehari-hari baik itu kerja, bertetangga, jarang di sini kalau sampai 

mebeda-bedakan latar belakang agama (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, 

Pukul 19.23) 

  Sikap tidak membeda-bedakan latar belakang agama, juga terlihat dari kepengurusan 

Karang Taruna Cofam. Orang-orang yang menjadi pengurus dan anggota dalam Karang 
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Taruna Cofam tidak dipilih berdasarkan latar belakang agama. Sehingga pengurus Cofam 

yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan anggota semua berasal dari umat 

beragama Hindu dan Islam. Kondisi ini yang pada akhirnya dapat menjadikan Karang 

Taruna Cofam sebagai tempat berkumpul pemuda dari lintas agama.  

...anggotanya bukan hanya muslim saja tapi juga hindunya. Bahkan di pengurus 

pun juga begitu, ada Islam ada Hindunya. Waktu pembentukan untuk ketua dan 

wakilnya itu muslim, untuk sekertaris dan wakil sekertaris dulu itu dari Hindu 

(Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, Pukul 14.37) 

Peran e kan cofam iki dadi papan kumpul gawe pemuda, lek e di cofam kan 

pemuda Hindu melok Cofam, pemuda Islam yo melok Cofam nguno loh soale. 

Kan iki kumpul dadi siji gawe deso masalah agama wes bedo, dadi kumpul 

Cofam wes gak ndilok latar belakang agama seng penting dadi siji (Hasil 

Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

  Perilaku tidak membeda-bedakan latar belakang agama, selanjutnya terlihat dari cara 

pemuda ketika berteman. Dalam berteman pemuda dapat dikatakan telah menghilangkan 

batas-batas identitas. Maksudnya ketika memilih teman Pemuda Cofam sudah tidak lagi 

memperhatikan identitasnya sebagai umat Hindu maupun identitas sebagai umat Islam 

dan harus terbuka untuk semua agama. Sehingga dalam dalam hal pertemanan, Pemuda 

Cofam akan berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama. Bentuk 

kongkrit dari hal ini adalah ketika Pemuda Cofam berkumpul (nongkrog atau njagong), 

Pemuda Cofam tidak akan berkumpul hanya dengan teman yang memiliki agama yang 

sama saja. Akan tetapi Pemuda Cofam akan berkumpul dengan semuanya, baik itu 

berkumpul dengan umat Hindu maupun dengan umat Islam.  

Masih terjaga, karena itu tadi, warga khususnya pemuda sudah mempunyai 

kesadaran untuk saling membantu, serta tidak pilih-pilih teman yang beda 

agama. Jadi kalau berteman itu tidak melihat latar belakang agamanya, makanya 

warga khususnya pemuda di sini sudah rukun saja. Terus menjaga persaudaraan, 

kemudian menghilangkan batas-batas identitas terkait agama artinya harus 

terbuka untuk semua pemeluk agama, tidak rasis/apapun welcome, dan selalu 

mengedepankan rasa persaudaraan (Hasil Wawancara Mbak Nila, 1 April 2018, 

Pukul 11.41) 

...semisal njagong ngono yo wes Hindu Islam wes gak peduli latar belakang jadi 

lek sehari-hari biasa organisasi pun yo koyok biasa biasa (Hasil Wawancara 

Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

b. Mengedepankan Musyawarah 

Sikap mengedepankan musyawarah merupakan perilaku Pemuda Cofam yang 

memperlihatkan adanya upaya untuk menjaga kerukunan. Perilaku mengedepankan 

musyawarah ini dapat dipahami melalui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan secara 
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bersama. Artinya dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, Pemuda Cofam selalu 

melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum aktivitas-aktivitas bersama ini 

dijalankan. Seperti halnya aktivitas-aktivitas rutin yang sudah peneliti jelaskan 

sebelumnya, Pemuda Cofam akan berkumpul untuk membahas bagaimana bentuk acara, 

pembagian panitia, hingga persiapan dana kegiatan. Musyawarah dilakukan agar tercipta 

sebuah kesepakatan bersama antar Pemuda Cofam, maupun antar Pemuda Cofam dengan 

pihak lain yang terlibat dalam aktivitas yang akan dijalankan tersebut.  

Kalau kegiatan karang taruna selalu dirapatkan terlebih dahulu untuk membahas 

bentuk atau gambaran acaranya mau semacam apa (Hasil Wawancara Mbak 

Nila, 1 April 2018, Pukul 14.58) 

Ya pertama musyawarah pembentukan panitia, pembagian tugas, dana dan 

konten acaranya dari cofam (Hasil wawancara Afifah, 30 Des 2018, Pukul 

14.48) 

Lebih lanjut Pemuda Cofam selalu mengedepankan musyawarah terlebih dahulu 

untuk menyelesaikan adanya perbedaan pendapat yang ditakutkan dapat menciptakan 

perpecahan di Desa Petungsewu. Misalnya perbedaan pendapat terkait aktivitas 

pembentukan kegiatan berupa pentas dangdut. Ketika kegiatan tersebut ingin diadakan di 

Desa Petungsewu, ada beberapa pihak dari kalangan Pemuda Cofam yang keberatan dan 

tidak sepakat jika kegiatan ini dilaksanakan. Dengan alasan bahwa kegiatan dangdutan 

akan membutuhkan dana yang lumayan besar, sedangkan kondisi dana yang dimiliki oleh 

Karang Taruna Cofam pun juga terbatas dan tidak mencukupi untuk  menjalankan pentas 

dangdut tersebut. Kemudian melalui proses musyawarah bisa diperoleh kesepakatan dan 

jalan keluar berupa pembatalan kegiatan pentas dangdut tersebut. Karena pembatalan 

kegiatan melalui proses musyawarah, pada akhirnya keputusan ini dapat diterima oleh 

semua pihak dan resiko perpecahan pun juga dapat dihindari. 

Dulu sempat ada beda pendapat, akhirnya bisa selesai juga. Dulu mau ngadain 

pentas dangdutan ada yang setuju ada yang enggak. Kan dulu gak ada dana, mau 

narik i anggota juga keberatan, banyak yang gak mau. Akhirnya gak jadi 

acaranya. Karena yang ingin mengadakan orkes dangdut juga gak menemukan 

solusi. Akhirnya tetap diselesaikan dengan musyawarah saat anggota Cofam 

Kumpul (Hasil Wawancara Afifah, 30 Des 2019, Pukul 14.48) 

c. Tidak Mengganggu Urusan Ibadah 

Upaya Pemuda Cofam menjaga kerukunan juga diperlihatkan dari sikap Pemuda 

Cofam yang sadar untuk tidak mengganggu urusan ibadah orang lain. Sikap tidak 

mengganggu urusan ibadah ini kemudian dapat dipahami melalui interaksi pemuda di 

dalam lingkungan masyarakat Desa Petungsewu, lingkungan keluarga, maupun 
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lingkungan internal Karang Taruna Cofam. Dalam lingkungan masyarakat bentuk 

kongkrit tidak mengganggu urusan ibadah orang lain tersebut terlihat ketika ibadah nyepi 

berlangsung. Ketika ibadah nyepi, umat beragama Hindu tidak boleh menghidupkan 

lampu dan tidak boleh sampai bersuara, dalam artian harus benar-benar sepi. Sikap tidak 

mengganggu urusan ibadah ini dilakukan dengan cara tidak menimbulkan suara-suara 

yang gaduh di sekitar rumah umat yang beragama Hindu. Seperti tidak menghidupkan 

musik lewat sound dengan suara keras dan juga menghindari perilaku-perilaku lainnya 

yang dapat menciptakan kegaduhan di sekitar rumah umat beragama Hindu. 

..kalau nyepi kan istilah e gak boleh ada berisik tidak boleh ada lampu, nah itu 

kita menghargai gak ada musik-musik. Biasa e kan musikan main sound nah 

kalau itu kan gak boleh. Tetangga saya yang dibawa ini kan hindu semua. Jadi 

saya gak boleh main musik, tapi di sini lampu tetap nyala. Pokoknya kalau 

menghargai gak boleh ada berisik-berisik (Hasil Wawancara Kuswanto, 30 Des 

2018, Pukul 08.24) 

Dalam lingkungan keluarga perilaku tidak mengganggu urusan ibadah orang lain, 

diperlihatkan dengan cara saling menghormati anggota keluarga yang sedang melakukan 

ibadah. Sebagaimana telah disinggung bahwa di Desa Petungsewu tertadapat beberapa 

keluarga yang beranggotakan umat Islam dan Hindu. Hal ini juga terjadi pada Pemuda 

Cofam yakni beberapa dari mereka juga memiliki keluarga Islam dan Hindu, serta tinggal 

pada satu rumah yang sama. Sehingga sikap tidak mengganggu urusan ibadah orang lain 

sebagai upaya untuk menjaga kerukunan, juga dilakukan dengan menghormati dan tidak 

mengganggu ibadah anggota keluarga yang memiliki kepercayaan berbeda.  

Ya masih terjaga, dalam satu keluarga kan kadang ada yang campur Hindu sama 

Islam. Seperti keluarga sini (keluarga Afifah) kan ada yang Hindu juga. Satu 

buyut, jadi dalam satu keluarga ada hindu ada islam. Jadi yawes saling menjaga 

antar agama (Hasil Wawancara Afifah, 30 Des 2018, Pukul 14.48) 

Bahkan dalam satu keluarga ada yang beragama Hindu dan Islam jadi satu, 

termasuk di keluarga saya itu mas. Kehidupannya biasa saja kalau di keluarga 

saling menghormati kalau kita itu, contohnya kalau adek saya puasa ya wes ikut 

menghormati begitu juga sebaliknya (Hasil Wawancara Deni, 17 Jan 2019, 

Pukul 14.37)  

Selanjutnya dalam internal Karang Taruna Cofam, perilaku tidak mengganggu urusan 

ibadah ini terlihat ketika kegiatan rapat dan kegiatan hari besar keagamaan berlangsung. 

Ketika waktu rapat telah sampai pada waktu ibadah sholat, maka Pemuda Cofam yang 

beragama Islam akan dipersilahkan untuk melakukan ibadah sholat terlebih dahulu. Dan 

biasanya kegiatan rapat akan ditunda sampai Pemuda Cofam yang beragama Islam selesai 

melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ketika masuk acara hari raya keagamaan, Pemuda 
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Cofam akan meniadakan kegiatan-kegiatan yang ada di Karang Taruna Cofam. Misalnya 

ketika Hari Raya Idul Fitri, Pemuda Cofam tidak akan melakukan kegiatan agar umat 

Islam lebih khusyuk untuk beribadah. Begitu pula sebaliknya ketika Hari Raya Nyepi, 

kegiatan Karang Taruna akan ditiadakan sementara sampai ibadah umat beragama waktu 

hari raya tersebut selesai. 

Kalau di Cofam kan ada perbedaan agama, cuma setiap harinya kegiatan kalau 

rapat kalau apa itu tidak ada perbedaan. Mungkin saling menghargai ketika rapat 

itu di atas jam enam biar yang muslim bisa Sholat Magrib dulu mereka juga 

setuju untuk yang umat Hindu. Oh iya, ketika masuk acara hari besar kita 

meniadakan kegiatan untuk yang agama-agama ini, biar ibadah bisa lebih fokus 

lagi. Kalau semisal di hari raya itu dinihilkan kegiatan-kegiatan atau acara 

Cofam biar yang Muslim lebih khusyuk lagi untuk kegiatan agamanya, begitu 

juga untuk yang Hindu (Hasil Wawancara Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

d. Guyub antar Pemuda dan Warga 

Guyub yang peneliti maksud di sini adalah perilaku Pemuda Cofam menjaga 

kerukunan antar umat beragama dengan cara menunjukkan perilaku yang dianggap baik 

dalam kegiatan berkumpul bersama teman dan warga sekitar. Artinya sikap guyub ini 

diperlihatkan dengan seringnya Pemuda Cofam untuk berkumpul bersama. Selain untuk 

membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dalam aktivitas berkumpul tersebut 

Pemuda Cofam juga memiliki tujuan untuk merangkul semua pemuda dan warga Desa 

Petungsewu secara umum. Ketika semua pemuda dan warga dapat dirangkul, maka 

kerukunan pun akan dapat terus dipertahankan. 

Ya nguyubi antar anggota dan wong-wong ndk kene mas, cek rukun. Cara 

menjaga e dengan sering kumpul, kumpul bahas ngawe acara, kadang kumpul 

gawe nglumpukno kas, kadang gawe acara iku, kan klompok-klompok. Lek 

acara kurang sak ulan ngono moro ndadak rame wes mesti, soale kabeh ndk 

rangkul  (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 2019, Pukul 18.37) 

...berkumpulah intinya ya musyawarah bersama.dirangkul semua biar rukun. 

Dulu kan orang sini tidak akur, sekarang akur anak-anak gara-gara Pemuda Desa 

(Cofam). Dulu gak akur bentrok atasan-atasan saya itu. Niatnya pemuda 

dikumpulin biar rukun biar akur,  itu gak bisa rukun kok. Tapi karena ada anak-

anak yang ikut perkumpulan Karang Taruna, anak-anak sekarang jadi rukun, 

onok grup WA ne pisan. Sak iki rodok titik-titk kerangkul akhire iso rukun 

(Hasil Wawancara Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

Maksud dari merangkul tersebut adalah mengajak pemuda dan juga warga untuk 

berkumpul bersama. Baik ketika akan diadakan event-event tertentu di Desa Petungsewu, 

maupun berkumpul dalam kehidupan sehari-hari. Dari sedikit penjabaran di atas, maka 
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sikap guyub antar pemuda dan warga terlihat dari aktivitas berkumpul yang dilakukan 

untuk merangkul semua pemuda dan warga Desa Petungsewu secara umum.  

...biasanya temen di sini temen nongkrong temen ngopi yang sebelahan biasanya gak 

rukun, bisa rukun dirangkul. Temen ngejak ngopi ngejak psan yo dirangkul (Hasil 

Wawancara Kuswanto, 30 Des 2018, Pukul 08.24) 

e. Menjaga Hubungan 

Sebagaimana telah peneliti singgung sebelumnya bahwa salah satu indikator 

terbentuknya kerukunan antar Pemuda Cofam adalah bercanda dengan saling ejek. Jika 

pemuda sudah berani bercanda dengan cara mengejek pemuda yang lain, maka dapat 

dikatakan telah tercipta hubungan yang erat antar Pemuda Cofam. Kemudian sikap 

menjaga hubungan yang dilakukan oleh Pemuda Cofam adalah berusaha bercanda dengan 

menggunakan bahasa yang sewajarnya, agar tidak sampai menyinggung perasaan orang 

lain. Saling ejek yang dimaksud biasanya hanya sebatas membanding-bandingkan jumlah 

pemuda dari tiap RT yang datang pada kegiatan rapat dan diskusi bulanan, dan tidak 

sampai bercanda untuk menyinggung masalah-masalah sensitif seperti isu-isu Agama. 

Yo iku maeng mas rukun ketok tekok bercanda berani saling ejek namun tetap 

menjaga perasaan teman agar tidak tersinggung (Hasil Wawancara Riko, 9 Jan 

2019, Pukul 18.37) 

...sebisa mungkin menggunakan bahasa yang wajar agar tidak menyinggung 

perasaan orang lain (Hasil Wawancara Nilla, 1 April 2018, Pukul 14.58) 

Oh biasa e malah lek karang taruna itu nyandak-nyandak rt, rt mu endi rt mu 

endi sh sepi rtmu rt ku rame. Cuman mek bedo-bedo rt tok gawe gojlokan-

gojlokan (Hasil Wawancara Siska, 15 Jan 2019, Pukul 10.14) 

Sikap untuk menjaga hubungan juga terlihat dari upaya Pemuda Cofam untuk 

mengontrol atau menyaring informasi-informasi yang didapat dari pihak-pihak tertentu. 

Sikap menyaring informasi tersebut memiliki tujuan agar Pemuda Cofam tidak mudah 

terprovokasi oleh informasi-informasi yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat 

beragama, khsususnya antar Pemuda Cofam. Salah satu usaha yang dilakukan Pemuda 

Cofam untuk menumbuhkan sikap menyaring informasi, adalah dengan cara mempererat 

hubungan melalui komunikasi antar pemuda secara konsisten. Sehingga Pemuda Cofam 

dapat saling mengkonfirmasi segala bentuk informasi yang didapat dari pihak-pihak 

tertentu.  

...pemuda di sini juga saling memahami untuk menciptakan rasa pengertian agar 

tidak termakan omongan orang yang mungkin tidak baik... (Hasil Wawancara 

Nilla, 1 April 2018, Pukul 14.58) 
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Sikap menjaga hubungan, selanjutnya dapat dipahami dari upaya Pemuda Cofam 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Karang Taruna Cofam. Permasalahan 

yang dimaksud adalah permasalahan personal dari beberapa angggota saling tidak suka, 

serta masih seringnya pemuda berkumpul dengan anggota-anggota tertentu saja. Untuk 

menyelesaikan masalah personal antar anggota, Pemuda Cofam akan menjadi penengah 

untuk mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah. Dengan mempertemukan pihak-

pihak tersebut, maka masalah yang ada dapat dikomunikasikan dengan baik. Sedangkan 

upaya yang dilakukan agar Pemuda Cofam tidak hanya berkumpul dengan anggota-

anggota tertentu saja, adalah dengan cara melakukan pendekatan personal. Pendekatan 

personal digunakan untuk memberikan pengertian kepada pemuda, agar pemuda memiliki 

kemauan untuk berkumpul dengan semua anggota Cofam. 

Kalau di Karang Taruna itu lek ada masalah koyok mungkin anggota onok seng 

gak seneng ambek anggota lain ya Karang Taruna bakal mempertemukan 

anggota-anggota yang ada masalah ini tadi (Hasil Wawancara Imam, 1 April 

2018, Pukul 11.41) 

Yang dianggap buruk dan menjadi permasalahan pemuda itu ya masih ada grub-

grub an atau kelompok-kelompok an itu. Untuk mengatasinya biasanya kita akan 

mencari dulu anak-anak yang sering berkelompok-kelompok itu, setelah tahu 

lalu kita akan berusaha mendekatinya secara individu untuk memberikan 

pengertian dan biar deket juga dengan semua anggota (Hasil Wawancara Mbak 

Nila, 1 April 2018, Pukul 14.58) 

 Dari semua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemuda sebagai 

bentuk refleksi nilai-nilai sosial berupa gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati 

untuk menjaga kerukunan terlihat melalui interaksi dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. 

Baik dalam aktivitas sehari-hari, maupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika akan ada 

kegiatan-kegiatan tertentu di Desa Petungsewu. Dalam proses interaksi tersebut Pemuda 

Cofam menunjukkan beberapa bentuk perilaku yakni selalu mengedepankan musyawarah, 

tidak membeda-bedakan, tidak mengganggu urusan ibadah, guyub antar pemuda dan warga, 

hingga perilaku menjaga hubungan. Sikap atau perilaku tersebut bertahan dan dilakukan 

sampai sekarang, sehingga telah menjadi praktik yang mampu melahirkan nilai-nilai sosial 

untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

5.4 Pola Hubungan Agen dan Struktur 

 Pola hubungan antara agen dan struktur, dapat dipahami dari perilaku agensi dari expert 

agent dengan lay agent dari awal pembentukan Karang Taruna Cofam sampai proses 

pembentukan kegiatan bagi pemuda Desa Petungsewu sebagai salah satu upaya untuk 
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menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu. Pada proses pendirian Karang 

Taruna Cofam expert agent (pendiri karang taruna) melakukan upaya persuasi yakni 

mengajak lay agent (pemuda Desa Petungsewu) untuk mendirikan karang taruna melalui 

kegiatan pertemuan pembentukan Karang Taruna Cofam. Setelah Karang Taruna Cofam 

berdiri expert agent yang merupakan pengurus dan pembina Cofam melakukan proses 

interaksi bersama lay agent yakni anggota Cofam untuk membahas kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan oleh Pemuda Cofam kedepan dalam kegiatan rapat rutin Karang Taruna 

Cofam.  

 Kegiatan-kegiatan dalam bentuk aktivitas dan perilaku Pemuda Cofam, selanjutnya 

diketahui sebagai hasil dari refleksi nilai-nilai sosial berupa gotong royong, saling 

menghormati dan kebersamaan. Nilai-nilai sosial tersebut lahir dari interaksi yang dilakukan 

oleh antar agen dalam struktur kepengurusan Karang Taruna Cofam untuk menjaga 

kerukunan antar umat beragama di Desa Petungsewu. Sehingga struktur kerukunan yang 

terbentuk dari proses agensi tersebut memiliki pola D-S-L (Dominasi-Signifikasi-Legitimasi). 

Struktur dominasi berupa pengaruh atau himbauan dari pemerintah kabupaten untuk 

mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan berupa karang taruna kepada expert agent. 

Adanya struktur dominasi ini kemudian diikuti dengan struktur signifikasi, yakni berupa 

kesadaran praktis dalam bentuk ide dan gagasan memanfaatkan sumber daya pemuda melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dalam struktur kepengurusan karang taruna.  

 Melalui struktur signifikasi ini kemudian expert agent mampu memberikan pengaruhnya 

untuk mendirikan Karang Taruna Cofam. Pembentukan Karang Taruna Cofam selanjutnya 

melahirkan berbagai macam kegiatan bagi pemuda untuk menjaga kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu. Pada akhirnya struktur dominasi dan signifikasi diikuti oleh 

adanya struktur legitimasi yakni berupa pembenaran atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemuda Karang Taruna Cofam. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dan 

antusias dari warga beserta perangkat desa atas kegiatan-kegiatan yang Pemuda Cofam 

lakukan. Maka dari itu pola hubungan dari agen dan struktur dapat dijelaskan melalui skema 

berikut : 
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Skema 7. Hubungan Agen dengan Struktur 

 

 

Struktur Signifikasi : 

 

Mengembangkan desa 

melalui kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan pemuda 

Desa Petungsewu 

 

Dominasi : 

 

Pembentukan 

karang taruna dan 

kegiatan-kegiatan 

bagi pemuda 

Legitimasi : 

 

Menjaga kerukunan melalui 

kegiatan-kegiatan (aktivitas 

& perilaku) yang didukung 

oleh warga dan perangkat 

desa 

 

Sarana/ 

Modalitas 

 

Menyediakan tempat bagi  

pemuda untuk membentuk 

dan melakukan kegiatan 

bersama 

 

 

Pengetahuan atas 

tujuan dari 

tindakan-tindakan 

expert agent 

 

Nilai-nilai sosial : gotong 

royong, saling menghormati, 

kebersamaan 

Interaksi  

Ajakan pendiri Cofam 

kepada pemuda (persuasi) 

& musyawarah dalam rapat 

 

Expert agent 

memberi 

pengaruh pada lay 

agent dalam rapat 

 

Kesepakatan bersama 

sebagai hasil dari interaksi 

agen berupa tukar pendapat 

dan pengaruh 

Expert Agent 

Pendiri Cofam 

Lay Agent 

Pemuda Desa 

Petungsewu 

Mendirikan 

Cofam 

Expert Agent 

Pembina & Pengurus Cofam 

Lay Agent 

Anggota Cofam 

Kegiatan-

Kegiatan Cofam 

Nilai-Nilai 

Sosial D-S-L 

Kerukunan 

Umat Beragama 

Proses Agensi 

Strukturasi 
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 Lebih detail pola hubungan antara agen dan struktur yang terlihat dari proses agensi 

mulai dari pembentukan sampai pembentukan kegiatan-kegiatan Karang Taruna Cofam dapat 

dipahami melalui bagan strukturasi di atas. Interaksi dalam bentuk komunikasi yakni ajakan 

(persuasi) dan musyawarah, berkaitan erat dengan sarana berupa skema intepretatif yakni 

menyediakan wadah bagi pemuda agar dapat membentuk dan melaksanakan kegiatan secara 

bersama. Interaksi berupa komunikasi tersebut akhirnya saling berhubungan dengan struktur 

signifikasi, berupa kesadaran atau wacana untuk mengembangkan Desa Petungsewu melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda Desa Petungsewu. Struktur signifikasi 

kemudian peneliti pahami berkaitan dengan adanya struktur dominasi berupa pembentukan 

karang taruna. Struktur dominasi yang semacam itu erat kaitannya dengan interaksi dari agen 

berupa kekuasaan. Interaksi berupa kekuasaan ini peneliti identifikasi ketika expert agent 

berusaha memberikan pengaruhnya kepada lay agent, karena expert agent memiliki 

modalitas berupa pengetahuan atas tujuan dari tindakan-tindakan yang expert agent tersebut 

lakukan.  

 Struktur dominasi berupa pembentukan Karang Taruna Cofam untuk selanjutnya 

memiliki hubungan dengan adanya struktur legitimasi. Struktur legitimasi yang dimaksud 

adalah adanya upaya menjaga kerukunan melalui kegiatan-kegiatan (aktivitas dan perilaku) 

Pemuda Cofam, yang pada akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut terlegitimasi berkat dukungan 

dari warga dan perangkat desa. Hal ini karena adanya struktur legitimasi, berkaitan dengan 

adanya interaksi yang dilakukan oleh agen ketika menjalankan kepengurusan Karang Taruna 

Cofam. Interaksi tersebut merupakan bentuk penciptaan aturan-aturan tidak tertulis (sangsi) 

yang Pemuda Cofam lakukan dengan cara tukar pendapat dan menerima arahan dari pembina 

Karang Taruna Cofam. Interaksi tersebut kemudian berkaitan dengan bertahannya nilai-nilai 

sosial berupa gotong royong, saling menghormati dan kebersamaan. Pada gilirannya nilai-

nilai yang dibentuk, mampu menjadi landasan dan kontrol bagi tindakan yang agen lakukan. 

Sehingga berkat nilai-nilai sosial tersebut, pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang Pemuda 

Cofam lakukan dapat terlegitimasi oleh masyarakat Desa Petungsewu.  

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa bagan di atas memperlihatkan adanya hubungan 

antara agen dan struktur yang sifatnya tidak linear, akan tetapi  merupakan sebuah siklus 

hubungan yang selalu berkaitan. Interaksi agen berupa komunikasi, kekuasaan dan sangsi 

selalu memiliki hubungan satu sama lain. Tidak hanya itu karena adanya sarana/modalitas 

ketiga bentuk interaksi tersebut akhirnya juga selalu berhubungan dengan tiga gugus struktur 

yang ada di masyarakat yakni signifikasi, dominasi dan legitimasi. 
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BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan semua pembahasan yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, kesimpulan 

yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa upaya pemuda Karang Taruna Cofam 

mempertahankan nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dilakukan 

melalui interaksi berupa tukar pendapat antar agen dan pemberian arahan yang dilakukan 

oleh pembina kepada pengurus dan anggota Cofam pada rutinitas rapat bulanan. Nilai-nilai 

sosial yang dipertahankan adalah nilai gotong-royong, nilai saling menghormati dan nilai 

kebersamaan yang kemudian direfleksikan oleh pemuda Cofam pada aktivitas dan perilaku 

mereka dalam menjalankan kepengurusan Karang Taruna Cofam. Sehingga melalui aktivitas 

dan perilaku pemuda dalam menjalankan kepengurusan Karang Taruna Cofam ini, kerukunan 

antar umat beragama di Desa Petungsewu dapat terus dipertahankan. 

 Bertahannya nilai-nilai sosial untuk menjaga kerukunan di Desa Petungsewu yang 

dilakukan oleh pemuda melalui perkumpulan Karang Taruna Cofam, membuktikan bahwa 

ketika melakukan tindakan agen memiliki kesadaran untuk merespon kondisi sosial dan 

lingkungan yang ada di Desa Petungsewu. Secara teoritis kondisi ini sesuai dengan pemikiran 

Giddens, bahwa agen dianggap sebagai aktor yang memiliki pengetahuan dan selalu berusaha 

memberikan penilaian terhadap aspek-aspek sosial dan fisik, sebagai sarana untuk melakukan 

rasionalisasi tindakan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa tindakan agensi dari agen-agen 

yang ada dalam kepengurusan Karang Taruna Cofam mampu mempertahankan nilai-nilai 

sosial yang dapat menjadi kontrol bagi pemuda dalam beraktivitas dan berperilaku. Melalui 

nilai-nilai sosial yang berhasil dipertahankan dan sekaligus dapat menjadi kontrol bagi 

pemuda saat beraktivitas dan berperilaku ini, kemudian struktur kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu dapat terus dijaga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa selain 

menjadi hasil atas tindakan agen berupa mempertahankan nilai-nilai sosial, kerukunan antar 

umat beragama di sisi lain juga menjadi sarana dari tindakan sosial yang dilakukan oleh agen-

agen dalam struktur kepengurusan Cofam.  

 Kondisi tersebut sesuai dengan pemikiran inti Giddens dalam teori strukturasi, bahwa 

hubungan antara agen dan struktur bukan merupakan hubungan yang sifatnya dualisme. Akan 

tetapi memiliki hubungan yang sifatnya dualitas, yakni hubungan yang saling mempengaruhi 

dan tidak dapat dipisahkan antara agen dan struktur dalam lintas ruang dan waktu. 
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Sebagaimana telah disinggung hubungan dualitas tersebut terlihat pada struktur kerukunan 

antar umat beragama yang menjadi hasil dari tindakan sosial agen yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan sekaligus menjadi sarana atas tindakan sosial yang dilakukan oleh agen-

agen itu sendiri. 

 Selain itu temuan menarik lainnya adalah walaupun kerukunan lintas agama relatif 

terjaga, akan tetapi kerukunan sesama agama di Desa Petungsewu masih ada resiko 

perpecahan. Hal ini terlihat pada saat perayaan hari besar keagamaan umat Islam yakni Idul 

Adha dan Idul Fitri, yang mana pada saat hari raya tersebut pelaksanaan Sholat Idul Adha dan 

Idul Fitri terpisah. Padahal memiliki lokasi yang berdekatan dan masih memungkinkan jika 

pelaksanaan sholat pada saat hari raya dilaksanakan di satu lokasi yang sama. Kondisi ini 

terjadi karena ada oknum-oknum dari pengurus masjid yang tidak setuju jika Sholat Idul fitri 

dan Idul Adha dilaksanakan pada satu lokasi yang sama. Pada akhirnya kondisi ini juga 

mengakibatkan seolah-olah umat beragama Islam terbagi menjadi dua kelompok, yakni 

kelompok Masjid Al-Iklas dan Masjid Al-Karim pada saat pelaksanaan sholat hari raya. 

Penelitian yang dilakukan sekarang belum memahami bagaimana motif dari oknum-oknum 

pengurus masjid tersebut melakukan sholat hari raya Islam secara terpisah. Terakhir  

terjaganya kerukunan umat beragama peneliti pahami tidak hanya dijaga oleh satu agen 

tertentu saja, dalam hal ini tidak hanya dijaga oleh Pemuda Cofam semata. Akan tetapi juga 

terdapat agen-agen lain yang berelasi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. 

Penelitian sekarang hanya dibatasi pada satu agen tertentu dan belum membahas secara 

mendalam tentang relasi agen-agen lain yang juga memiliki pengaruh terhadap kerukunan 

antar umat beragama di Desa Petungsewu. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang peneliti jabarkan, saran yang bisa disampaikan untuk 

masyarakat Desa Petungsewu khususnya pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap 

terjaganya kerukunan antar umat beragama diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai sosial 

berupa kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai agar kerukunan antar umat 

beragama di Desa Petungsewu dapat terus terjaga. Kemudian nilai-nilai sosial tersebut 

diharapkan tidak hanya diterapkan pada kegiatan-kegiatan lintas agama, akan tetapi juga 

diterapkan pada kegiatan sesama umat beragama. Sehingga kerukunan tidak hanya terjaga 

pada agama yang berbeda, namun juga dapat terjaga pada umat yang memiliki kesamaan 

agama (umat Islam dengan Islam atau Hindu dengan Hindu). Hal ini penting dilakukan untuk 

menghindari berbagai resiko konflik yang mungkin terjadi kedepannya. 
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 Saran untuk penelitian selanjutnya di Desa Petungsewu, bisa diarahkan pada penelitian 

yang membahas motif-motif dari pengurus Masjid Al-Iklas dan Masjid Al-Karim 

mengadakan sholat hari raya Islam secara terpisah. Hal ini menjadi menarik karena kedua 

masjid tersebut memiliki jarak yang lumayan dekat. Selain itu penelitian selanjutnya dapat 

membahas mengenai resiko-resiko perpecahan yang lahir dari adanya pemisahan Sholat Idul 

Fitri dan Idul Adha di Desa Petungsewu tersebut. Penelitian selanjutnya dengan tema besar 

kerukunan umat beragama, juga dapat diarahkan pada pembahasan tentang relasi dari aktor-

aktor yang ada di Desa Petungsewu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Aktor-

aktor tersebut merupakan pihak yang juga memiliki pengaruh terhadap terjaganya kerukunan 

antar umat beragama, seperti kelompok-kelompok Islam atau Hindu, perangkat desa dan 

aktor-aktor lain yang terlibat dalam fenomena tersebut. Sehingga penelitian sekarang 

diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjalankan penelitian-penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

 

 Guide Interview 

Identitas Informan : 

1. Nama lengkap? 

2. Umur? 

3. Pendidikan? 

4. Jenis Kelamin? 

5. Alamat? 

Struktur : Kerukunan umat beragama 

1. Apakah didaerah ini mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan Hindu? 

2. Bagaimana hubungan penduduk disini, dengan adanya kepercayaan yang berbeda? 

3. Apakah di daerah ini pernah terjadi permasalahan antar pemeluk agama yang 

berbeda?  

4. Jika ada seperti apa permasalahan yang ada? Biasanya diselesaikan dengan cara 

seperti apa?  

5. Bagaimana bentuk kongkrit dari kerukunan yang ada disini? (Misal jika hari raya 

nyepi apakah speker adzan tetap dihidupkan dll)  

6. Apakah kerukunan masih terjaga sampai sekarang? Kenapa kerukunan masih terjaga? 

7. Apakah kerukunan perlu terus dijaga? Kenapa perlu dijaga? 

8. Sejauh ini apakah ada aturan-aturan khusus untuk menjaga kerukunan umat 

beragama? Jika ada seperti apa? 

9. Disini apakah ada orang tidak mau menjaga kerukuanan? 

10. Bagaimana orang yang tidak mau menjaga kerukunan di desa ini? Cara dia 

berhubungan dengan tetangga seperti apa? 

11. Siapa pihak yang memiliki pengaruh lebih terhadap terjaganya kerukunan umat 

beragama? 

12. Kenapa pihak tersebut dianggap mampu menjaga kerukunan? Bagaimana pihak 

tersebut mendorong agar warga tetap menjaga kerukunan? 

13. Jadi apakah kerukunan umat beragam itu merupakan sesuatu yang baik? Kenapa 

dianggap baik?  
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14. Apakah kelompok pemuda Karang Taruna Cofam iku berperan dalam menjaga 

kerukunan? 

15. Bagaimana peran kelompok pemuda Cofam dalam menjaga kerukunan? 

16. Apa yang dilakukan kelompok pemuda untuk mendorong agar penduduk tetap rukun? 

(pertanyaan lebih diarahkan untuk melihat wacana yang ada) 

Agen : Kelompok pemuda karangtaruna Cofam 

1. Kapan berdirinya Karang Taruna Cofam? 

2. Siapa pihak yang mendirikan Karang Taruna Cofam? 

3. Mengapa Karang Taruna Cofam dibentuk? Apa yang melatarbelakangi berdirinya 

Cofam? 

4. Bagaimana proses berdirinya Cofam? 

5. Siapa ketua dari Karang Taruna Cofam? Kenapa beliau di pilih menjadi ketua? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang Karang Taruna Cofam?  

7. Berapa jumlah seluruh anggota dalam Karang Taruna Cofam? 

8. Berapa jumlah anggota yang beragama hindu, berapa jumlah yang beragama Islam? 

9. Bagaimana pendapat anda tentang kondisi tersebut? (sebuah kondisi internal Cofam 

yang beragama atau beda keyakinan) 

10. Bagaimana cara kelompok pemuda menjaga kerukunan antar anggota? 

11. Kemudian aktivitas atau perilaku apa yang dianggap buruk oleh anggota? 

12. Kenapa hal itu dianggap demikian? 

Praktik Sosial : Rutinitas atau tindakan yang berulang 

1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan kelompok pemuda Cofam? 

2. Apakah kegiatan-kegiatan itu rutin dilakukan? 

3. Kapan dan dimana kegiatan-kegiatan itu dilakukan? 

4. Apakah kegiatan-kegiatan itu sudah ada sejak dulu ataukah kegiatan tersebut baru 

terlahir setelah adanya Karang Taruna Cofam? 

5. Kemudian apa yang melatarbelakangi lahirnya kegiatan-kegiatan yang ada sekarang? 

(kenapa kegiatan tersebut dibuat) 

6. Kegiatan apa yang dibuat cofam sendiri? 

7. Bagaimana proses kegiatan-kegiatan rutin yang telah disebutkan, dibentuk? 

8. Jika ada kelompok keagamaan (baik hindu ataupun Islam) sedang melakukan 

kegiatan, bagaimana peran kelompok pemuda Cofam disini? (Misal ketika ada 
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kegiatan Idul Fitri atau takbiran, bagaimana peran atau bagaimana yang dilakukan 

oleh pemuda hindu yang tergabung dalam Cofam begitu pula sebaliknya) 

9. Menurut anda apakah kerukunan umat beragama disini dapat bertahan dengan adanya 

Cofam?  

Kesadaran (Pengetahuan) : 3 Jenis Kesadaran 

1. Apakah anda ikut dalam Karang Taruna Cofam? Apa motivasi anda bergabung dalam 

kelompok karang taruna? 

2. Apa alasan atau motivasi pemuda menjaga kerukunan anggota, padalan berada pada 

kondisi yang beda keyakinan? 

3. Dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, apakah anda juga ikut melakukan 

kegiatan-kegiatan tersebut?  

4. Jika ikut, apa alasan anda ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut? 

5. (Jika ada tindakan, aktivitas yang sifatnya lama dan ada yang sifatnya baru) Anda 

lebih condong ikut dalam kegiatan yang baru terbentuk atau kegiatan lama untuk 

menjaga kerukunan? Kenapa demikian? 

6. Jika pemuda hanya mau kumpul saat ada event-event tertentu saja, bagaimana proses 

mempersiapkan acara yang akan berlangsung? 
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 Surat Ijin Penelitian 
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 Dokumen Profil Desa Petungsewu 
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Rapat Peresmian Karang Taruna dan Syukuran 

 

Pemuda Cofam pada Kegiatan Karnaval dan Pelatihan Kewirausahaan 
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