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ABSTRAK 

 

Aunur Rafiq, 155120200111022, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Toleransi Antar Umat 

Beragama Antar Kedua Agama Hindu-Islam, (Studi Pada Masyarakat Dusun 

Tlogomulyo) 

 

Di Desa Tlogomulyo terdapat masyarakat yang menganut agama berbeda, 

mayoritas adalah pemeluk agama Islam dan Hindu. Meskipun terdapat perbedaan 

kepercayaan masyarakat di sana tetap saling menghormati dan menghargai. 

Budaya toleransi itulah yang tertanam pada diri masyarakat Desa Tlogomulyo. 

Walaupun demikian, mereka semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Hal 

ini bisa dilihat dari bersatunya masing-masing budaya tanpa saling intimidasi satu 

dengan yang lainnya melalui kegiatan keagamaan seperti Arakan ogoh-ogoh, 

Pindapata,dan Suroan   dan kegiatan sosial seperti seling mengunjungi saat hari 

besar agama, perkumpulan  warga, kerja bakti.  

Dalam penelitian ini tertuju pada toleransi di tengah perbedaan agama di 

Dusun Tlogomulyo melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Paradigma yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Teknik pengumpulan data 

primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui wawancara, 

observasi, dan Dokumentasi.  

Toleransi antar umat beragama yang terjadi di Dusun Tlogomulyo, melalui 

saling membantu dalam kegiatan keagamaan masyarakat Dusun Tlogomulyo 

merupakan bentuk tradisi yang dalam komunikasi ritual diarahkan untuk menjaga 

nilai-nilai yang diakui bersama. Selain itu ritual-ritual sosial seperti Suroan itu 

juga menuntut masyarakat saling berinteraksi satu dengan yang lain. Berdasarkan 

hasil penelitian, toleransi antar umat beragama di Dusun Tlogomulyo diarahkan 

dalam komunikasi ritual adalah pemeliharaan rasa saling membantu dalam 

kegiatan agama dan kegiatan sosial dipercayai bersama untuk menjaga hubungan. 

Kata Kunci : Toleransi, Komunikasi Ritual, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan 

Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai masyarakat yang multikultural, Hal ini,  dibuktikan 

dengan keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Menurut 

Choirul Mahfud (2006, h.12) mengatakan, multikulturalisme mencakup suatu 

pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu 

penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. 

Irhandayaningsih (2015) mengatakan, multikulturalisme menekankan 

keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Dari pendapat kedua ahli 

tersebut (memberikan) sebuah gambaran bahwa multikulturalisme merupakan 

masyarakat yang berbeda latar belakang budaya yang saling menghargai dan 

menghormati dalam kehidupan sosial. 

Menurut Mahfud (2006, h.15) menjelaskan, multikultural terdiri dari 

keragaman masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, salah satunya 

keragaman di bidang agama. Bentuk dari macam-macam agama yang ada di 

Indonesia di antaranya yaitu  agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan 

Konghucu. Perbedaan agama menjadi faktor pendorong terciptanya konflik 

antarkelompok yang banyak terjadi di beberapa wilayah. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Mashudi (2016) Menyelesaikan konflik kerukuan umat beragama 

di Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Dalam penelitiannya 

menguak konflik mengenai bangunan yang diduga gereja di Desa Dermolo 

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang semula genting dan rawan konflik  
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berakhir dengan teduh. Hasil penelitian dalam menyelesaikan konflik, diperlukan 

dialog yang berkelanjutan dan dilandasi adanya kejujuran di antara komponen 

masyarakat, terutama antar pemeluk agama yang diharapkan dapat mengurai 

permasalahan yang selama ini mengganjal dibenak masing-masing kelompok di 

masyarakat. Serta membangun harmoni keberagamaan melalui penyamaan pola 

pikir dan koordinasi langkah strategis dalam masalah keagamaan. 

Dari penelitian di atas penyebab  konflik antaragama di atas yaitu karena 

minimnya komunikasi yang terjalin antar kelompok masyarakat serta kurang 

membuka diri dengan terhadap kelompok lain. Sehingga, hal tersebut berdampak 

kepada terciptanya gesekan antarkelompok yang bisa menimbulkan konflik. 

Untuk menghindari adanya gesekan di kalangan masyarakat multikultural 

khususnya perbedaan agama perlu peningkatan kesadaran setiap individu 

khususnya dalam menjaga budaya toleransi. Sebagaimana menurut Burhani 

(2019, h.139) menjelaskan, untuk menjadikan interaksi posistif dan suportif antar 

umat agama sudah seharusnya masing-masing agama menegaskan ajaran toleran, 

solidaritas dan kesadaran dalam berhubungan dengan kelompok lain. Toleransi 

merupakan sikap yang diajarkan oleh agama memang seharusnya diterapkan 

dalam berhubungan antar umat beragama. Menurut Haryadi (2013) menjelaskan, 

toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain tidak berarti 

seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. 

Pendapat tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa toleransi merupakan sikap 

menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain dan kepercayaannya.  
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Maka sikap  toleransi di dalam masyarakat yang berbeda agama perlu 

diterapkan agar terwujudnya kerukunan. Menurut Burhani (2019, h.124) 

menerangkan bahwa, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat 

secara universal, umat beragama perlu membebaskan diri dari “keterkurungan” 

ideologis, mengingat bukan umat suatu agama tertentu saja yang menjadi entitas 

perjuangan. Dari pendapat ahli di atas merupakan penekanan pentingnya sikap 

memahami, menghormati, serta menjunjung rasa toleransi antar umat beragama. 

Secara garis besar budaya toleransi dianggap penting di tengah-tengah masyarakat 

multikultural. Karena dianggap sebagai upaya menjaga kerukunan antar 

masyarakat serta menghindari gesekan-gesekan yang bisa menyebabkan konflik 

antar kelompok. 

Rasa toleransi antar umat beragama dapat terwujud melalui komunikasi 

antar kelompok. Adanya komunikasi antar kelompok berarti menunjukkan 

komunikasi antar budaya. Menurut Samovar (2010, h. 15) menjelaskan, bahwa 

komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi 

budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Jadi dalam 

melakukan komunikasi dengan kebudayaan yang berbeda maka, harus bisa 

menghormati tidak hanya kebudayaannya tetapi juga kebudayaan orang lain pada 

titik itu masyarakat secara tidak langsung belajar membuka diri dengan 

kebudayaan orang lain. Dari pendapat ahli diatas dapat kita gunakan sebagai 

acuan terkait cara melakukan komunikasi dengan masyarkat berbeda latar 

belakang terutama penggunaan dalam konteks komunikasi antar agama.    



4 

 

 

Peneliti melihat fenomena yang menarik untuk dikaji dalam konteks 

komunikasi antaragama terjadi di Blitar tepatnya di Desa Tlogomulyo. Di desa 

tersebut warganya menganut agama yang berbeda, mayoritas adalah pemeluk 

agama Islam dan Hindu. Meskipun terdapat perbedaan kepercayaan masyarakat di 

sana tetap saling menghormati dan menghargai. Budaya toleransi itulah yang 

tertanam pada diri masyarakat Desa Tlogomulyo. Walaupun demikian mereka 

semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Hal ini bisa dilihat dari bersatunya 

masing-masing budaya tanpa saling intimidasi satu dengan yang lainnya. Rasa 

toleransi dapat dilihat ketika pada saat masyarakat yang beragama Hindu sedang 

melaksanakan ibadah Nyepi, masyarakat yang beragama Islam menghormati saat 

pelaksanaan ibadah Nyepi dengan tidak beraktivitas yang berpotensi mengganggu 

jalannya ibadah Nyepi seperti mengumandangkan adzan tidak menggunakan 

pengeras suara, tidak menaiki kendaraan bermotor. Masyarakat Desa Tlogomulyo 

mempunyai ciri khas yaitu sehari setelah selesai hari Nyepi, masyarakat di sana 

saling mengunjungi rumah untuk tujuan bertamu guna mempererat hubungan 

antar warga. Kegiatan saling mengunjungi yang dilakukan oleh masyarakat 

beragam Hindu merupakan bentuk komunikasi ritual karena saling berkunjung 

merupakan bentuk pemeliharaan hubungan kedua agama dan dipelihara sejak 

dahulu. Aktivitas-aktivittas ritual atau tradisi yang ada dalam masyarakat Desa 

Tlogomulyo  yang peneliti asumsi sebagai faktor terpelihara suasana harmoni 

tersebut. Sebagaimana Carey  (1992, h.18) menjelaskan, bagaimana ritual hadir 

dengan tujuan pemeliharaan masyarakat dan merupakan representasi sebagai 

keyakinan bersama.  Dari pendapat ahli di atas menggambarkan, bagaimana ritual 
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hadir diyakini oleh masyarakat merupakan suatu keyakinan yang terus dipelihara 

dan dijaga karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dipercayai oleh 

masyarakat itu sendiri.Ritual saling mengunjungi setelah hari besar agama 

merupakan kegiatan sosial di Dusun Tlogomulyo yang dilakukan setiap tahun 

setiap setelah hari besar agama Nyepi dan Idul Fitri.  

Pengakuan dari tokoh masyarakat Desa Tlogomulyo yaitu bahwa orang 

yang beragama Islam melakukan kunjungan di rumah orang yang beragama 

Hindu yang telah selesai melakukan Nyepi. Sebaliknya jika orang yang beragama 

Islam merayakan hari Raya Idul Fitri orang yang beragama Hindu melakukan 

kunjungan. Terlebih lagi hal ini warga masyarakat Islam sebagai rasa hormat 

kepada umat Hindu yang merayakan hari raya Nyepi, bersiap menyediakan 

jamuan dirumahnya jika warga beragama Hindu bertamu. Hal tersebut merupakan 

bentuk toleransi antar umat beragama yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Tlogomulyo. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudwy Pradipta (2014) 

menyebutkan, keharmonisan antar umat beragama didasari dengan sikap 

keterbukaan yang dimiliki warga, sikap empati yang diterapkan oleh masing-

masing individu, sikap mendukung dalam berkomunikasi, sikap positif dalam 

berfikir serta kesetaraan yang dimiliki setiap warga. Keefektifan komunikasi umat 

beragama yang terjadi berlangsung secara alamiah serta terjalin dengan baik dan 

harmonis.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menambahkan dari penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Bahwa melalui kegiatan keagamaan dan 

kegiatan sosial dapat menciptakan toleransi di masyarakat berbeda agama. 
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Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Dusun Tlogomulyo yaitu arakan ogoh-

ogoh, Pindapata, Suroan, Syukuran. Kegiatan keagamaan tersebut melibatkan 

semua kelompok beragama di Dusun Tlogomulyo. Agar dapat menjawab rumusan 

masalah penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan konsep Komunikasi 

Ritual dengan mengamati dan melihat kehidupan sosial kehidupan kedua agama 

yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan kegiatan yang melibatkan kedua 

agama. Menurut Carey (1997, h. 33) menjelaskan, pandangan tentang komunikasi 

ritual diarahkan bukan pada perluasan pesan di ruang angkasa tetapi pada 

pemeliharaan masyarakat bukan tindakan menyampaikan informasi tetapi 

representasi keyakinan bersama. Dari penjelasan ahli di atas terkait dengan 

penelitian ini, bisa dilihat kegiatan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Tlogomulyo arakan ogoh-ogoh, Pindapata, Suroan, Syukuran bersumber dari 

agamanya masing-masing yang saat ini tetap dilakukan. Dalam kegiatan 

keagamaan semua masyarakat meskipun berbeda agama ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Maka, dari kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat 

yang berbeda latar belakang bisa berinterksi dan untuk membangun sikap 

toleransi antar agama.  

Berdasarkan pada latar di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan 

mengkaji lebih dalam mengenai toleransi di tengah perbedaan agama pada 

kegiatan ritual keagamaan dan kegiatan sosial. Sehingga peneliti ingin membahas 

ritual keagamaan yang rutin dilakukan dan kegiatan sosial masyarakat Dusun 

Tlogomulyo dalam membangun toleransi yang terjadi di kedua aliran. Dalam hal 

ini peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul “Komunikasi Ritual 
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Toleransi Antar Umat Beragama Antara Agama Hindu dan Islam (Studi 

Pada Masyarakat Desa Tlogomulyo) 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penelitian ini mencoba 

mengungkapkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana toleransi di 

tengah perbedaan agama di Dusun Tlogomulyo melalui kegiatan keagamaan dan 

kegiatan sosial ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan toleransi di tengah 

perbedaan agama di Dusun Tlogomulyo melalui kegiatan keagamaan dan 

kegiatan sosial dalam usaha membangun hubungan harmonis antar kelompok 

beragama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, peneliti berharap ada manfaat yang 

dapat diambil, dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan dan memperkaya ilmu komunikasi tentang 

komunikasi antara masyarakat pemeluk agama Hindu dan masyarakat 

pemeluk agama Islam. 
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b. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat 

dan memberi masukan kepada masyarakat luas khususnya dalam 

toleransi umat beragama meskipun latar belakang agama berbeda 

mampu menghormati dan menghargai hak-hak keyakinan agama dalam 

usaha bertoleransi 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu ini, berfungsi sebagai referensi yang dapat 

digunakan untuk melihat kajian-kajian serta permasalahan apa saja yang 

pernah diteliti. Sehingga peneliti mampu mempelajari guna menghindari 

adanya penelitian yang berulang atau sama terkait permasalahan yang sudah 

diteliti. Penelitian terdahulu ini, juga dapat menjadi literatur bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian ini.  

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  I Made Purna (2016) strategi 

apa saja yang digunakan sebagai wahana mewujudkan keharmonisan 

masyarakat Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjaga 

kerukunan antarumat, masyarakat Desa Mbawa menggunakan kearifan 

lokal Uma Leme dan upacara Raju serta tokoh didalamnya saling 

berkomunikasi untuk keberlangsungan acara Uma  Leme dan Raju. 

Sehingga dapat dijadikan rujukan kesadaran sosial antarumat yang 

berbeda agama sebagai strategi budaya untuk menghindari terjadinya 

konflik antarumat. Jadi bisa dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian 

diatas kebudayaan lokal mengandung pesan kearifan lokal berdasarkan 
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kesepakatan masyarakat merupakan prasyarat mutlak dalam 

mempertahankan harmonisasi antaranggota masyarakat majemuk. 

Demikian pula aspek agama juga mengandung pesan-pesan moral yang 

bersumber dari ajaran agama. Meski menganut agama yang berbeda tetap 

menjunjung tinggi kepercayaan asli dan budaya setempat sebagai 

penyatuan dan identitas mereka. 

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmini Hadi (2016) Penelitian 

ini lebih tertuju pada tindakan yang menyebabkan damai dalam relasi 

sosial umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, 

harmonisasi kerukunan umat beragama di Banyumas terjadi karena ada 

ras toleransi masyarakat terkait dengan perbedaan; Kedua, harmonisasi 

kerukunan umat beragama di Banyumas umat beragama terbentuk oleh 

tindakan sosial budaya yang masih dalam satu lingkaran; Ketiga, 

keharmonisasi kerukunan umat beragama di Banyumas dapat tercipta 

melalui pemahaman nilai luhur, walaupun ada sisi yang berubah 

mengjadi global. Bisa dilihat penelitai diatas menunjukkan bahwa nilai-

nilai toleransi perlu diterapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari dan 

pemahaman nilai-nilai luhur memahami dan menghormati perbedaan 

untuk terciptanya hubungan harmonis antar umat beragama.  

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Maulidah (2018) terkait Atraksi 

Interpersonal Pada Komunitas Beda Agama. Hasil penelitian yang 

dilakukan Maulidah menunjukkan, dalam membangun atraksi 

interpersonal pada komunitas beda agama yang terpenting yaitu sikap 
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terbuka. Sikap terbuka ditunjukkan mau menerima budaya anggota lain 

yang didasarkan agama yang dianut. Di dalam penelitiannya juga 

disebutkan bahwa, ketika seseorang tidak memiliki sikap terbuka untuk 

menerima perbedaan yang ada, maka hubungan yang terjalin akan lebih 

sulit untuk menuju hubungan interpersonal selanjutnya. Jadi dalam 

membangun toleransi antar agama yang terpenting yaitu sikap terbuka. 

Dapat dilihat bahwa, dalam melakukan komunikasi beda agama harus 

didasari oleh sikap saling terbuka agar terwujudnya budaya toleransi di 

tengah perbedaan agama.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Ritual Dalam Perbedaan Budaya 

Pada dasarnya komunikasi dapat diterapkan di dalam ranah kehidupan 

sosial dengan menghubungan teori dan kejaidan yang ada dikehidupan sosial yang 

masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Perlu diketauhi bahwa 

komunikasi ritual merupakan kegiatan yang selalu berhubungan dengan spiritual 

atau ritual. Menurut Carey (1992, h.13) menjelaskan, dalam pandangan ritual 

komunikasi tidak secara langsung diarahkan untuk menyebarluaskan pesan, 

namun lebih kepada pemeliharaan suatu komunitas dalam suatu waktu. Bisa 

diartikan maksut dari Carey adalah Komunikasi yang dibangun juga bukanlah 

sebagai tindakan untuk memberikan atau mengirim  informasi melainkan untuk 

merepresentasi atau menghadirkan kembali kepercayaan-kepercayaan bersama. 

Dalam prosesnya selalu terjadi pemaknaan simbol-simbol tertentu yang 

menandakan terjadinya proses komunikasi ritual tersebut. Mereka yang 

berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali 

komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, 

ideologi, atau agama mereka (Mulyana, 2013: 27).  

Berbagai macam kegiatan ritual yang sering dilakukan oleh kelompok 

masyarakat sudah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat yang bertempat 

tinggalkan disuatu wilayah dengan tradisi adat-istiadat atau upacara keagamaan. 

Contohnya,  kegiatan ritual yang ada di masyarakat  yaitu upacara kelahiran, 
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sunatan, ulang tahun, pertunangan, lamaran, ulang tahun perkawinan bahkan 

upacara kematian. Kegiatan ritual yaitu sebagai upaya perawatan atau 

pemeliharaan atas apa yang sudah mereka dapatkan atau permintaan agar 

mendapatkan keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam segala hal dan lain 

sebagainya. Mulyana (2013) menegaskan, hingga kapanpun ritual tampakya akan 

tetap menjadi kebutuhan manusia meskipun bentuknya berubah-ubah demi 

pemenuhan jati dirinya sebagai individu dan sebagai anggota komunitas sosial. 

Kegiatan semacam ini, kerap dilakukan oleh masyarakat baik secara antar-

individu atau secara berkelompok. Sehingga masyarakat menggunakan tradisi 

ritual tersebut tidak mengarah kepada hal yang negativ, melainkan kepada 

kepercayaan serta kepada hal yang positiv. Carey dalam bukunya menyampaikan 

bahwa terkait ritual komunikasi lebih mengarah berbagai istilah yang diantaranya 

adalah untuk Partisipasi, Persekutuan, Asosiasi dan Memiliki iman serta 

kepercayaan yang sama. Dalam hal tersebut juga disampaikan bahwa pandangan 

ritual komunikasi sebenarnya lebih mengarah ke Representasi dan Keyakinan 

Bersama (Carey, 2009,h.15). Berbagai macam kegiatan ritual yang sering 

dilakukan oleh kelompok masyarakat sudah menjadi kearifan lokal bagi 

masyarakat yang bertempat tinggalkan disuatu wilayah dengan tradisi adat-istiadat 

atau upacara keagamaan. Adanya berbagai kegiatan ritual yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat merupakan suatu keyakinan yang dianggap positif dan tetap 

dipertahankan secara terus-menerus. 
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2.1.1 Fungsi Komunikasi Ritual  

1.   Komunikasi Ritual Sebagai Identitas 

Komunikasi ritual mempunyai fungsi sebagai sebuah identitas bagi 

masyarakat. Sebagaimana dikatakan Samovar (2010, h.17) menjelaskan 

bahwa, komunikasi juga berperan dalam menentukan dan menjelaskan 

identitas secara pribadi, kelompok, maupun suatu identitas budaya. 

Karena memilik makna dan simbol berdasarkan kepercayaan yang 

dianutnya. Masing-masing kelompok tentunya mempunyai caranya 

tersendiri dalam melakukan komunikasi ritual.  Untuk itu, identitas yang 

dijadikan oleh masyarakat adalah tradisi ritual adat istiadat. Berbagai 

macam ritual yang dilakukan oleh masyarakat, memiliki nilai sosial, 

untuk dijadikan identitas di kehidupan sosial. Menurut  Carey (1992, 

h.15) menyampaikan bahwa, kegiatan ritual komunikasi bukan tindakan 

untuk menyampaikan informasi, tetapi lebih menekankan representasi 

keyakinan masyarakat. Untuk itu, harapan masyarakat adalah 

mewariskan segala bentuk kegiatan ritual kepada generasi yang akan 

mendatang. Sebagaimana Carey (1992, h.15) menjelaskan, pada dasarnya 

ritual merupakan upacara sakral yang dapat memperngaruhi masyarakat 

untuk persekutuan dan kesamaan. Tradisi tersebut kerap dijadikan 

sebagai identitas pokok utama yang sering dianggap oleh masyarakat 

memiliki dampak bagi kehidupan baik secara kelompok maupun individu 
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2. Komunikasi ritual sebagai perekat hubungan sosial 

Peranan komunikasi ritual di dalam masyarakat merupakan hal yang 

penting, yaitu sebagai perekat hubungan. Masyarakat melakukan 

komunikasi ritual sesuai dengan ajaran yang dianutnya, salah satunya 

dalam bentuk kegiatan ritual. Kegiatan ritual yang dilakukan 

mempertemukan masyarakat di dalamnya karena adanya keasaman latar 

belakang tentunya melakukan komunikasi. Menurut Mulyana (2013, h.54) 

menjelaskan, kesamaan dalam hal-hal tertentu misalnya agama, ras (suku), 

bahasa, tingkat pendidikan akan mendorong orang-orang untuk 

salingtertarik pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi 

mereka menjadi efektif. Kegiatan ritual tersebut terjadi kontak sosial yang 

memungkinkan masyarakat melakukan komunikasi. Sebagaimana Thomas 

(dikutip di Mulyana, 2013, h.4) mengemukakan bahwa, kita 

berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, 

untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita, dan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti 

yang kita inginkan. Pendapat ahli diatas di dukung oleh pernyataan 

Samovar (2010, h.17) menyebutkan, melalui suatu komunikasi anda akan 

merasakan suatu kenyamanan, kehangatan, persahabatan, dan bahkan 

pelarian. Dari pernyataan kedua ahli diatas dapat diartikan, bahwa 

komunikasi bisa memelihara hubungan kita dengan masyarakat karena 

adanya kesamaan, serta saling terbuka informasi dalam melakukan 
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komunikasi. Sebab dalam berkomunikasi melibatkatkan pertukaran 

informasi yang kita perlukan untuk berhubungan dengan masyarakat. 

2.2 Komunikasi Antar Budaya di Tengah Masyarakat Multikultural 

Dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budaya tentunya 

melalui komunikasi antar budaya. Menurut Charley H. Dood (dikutip di Liliweri, 

2009, h.12) mengatakan, komunikasi antarbudaya meliputi komunikasi yang 

melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi atau 

kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang 

mempengaruhi prilaku komunikasi para peserta. Sedangkan Mulyana (2015, h.20) 

menjelaskan, komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi antara 

orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status 

sosial atau bahkan jenis kelamin. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang dilakukan oleh orang 

meskipun berbeda latar belakang seperti halnya antar suku bangsa, nilai, 

kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan ras.  

  Budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi karena masing-masing 

budaya memiliki seperangkat aturan yang berbeda. Menurut Mulyana (2000, h.20) 

menjelaskan bahwa, budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan 

perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Jadi menurut 

pendapat ahli di atas, Masyarakat sering menggunakan budaya menjadi sebuah 

identitas kelompok di lingkungan sosial, sebab mereka menganggap bahwa 

budaya merupakan tatanan atau landasan utama untuk menjadikan kelompok 
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sosial tersebut memiliki tata cara yang baik, baik dari dalam diri sendiri ataupun 

untuk kepentingan kelompok sosial. Menurut Schram (1998), mengemukakan 

empat syarat yang diperlukan individu untuk berkomunikasi antarbudaya secara 

efektif yaitu: pertama, menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Kedua, 

menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. 

Ketiga, menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari 

cara kita bertindak. Keempat, komunikator lintas budaya yang kompeten harus 

belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain (dalam Mulyana 

dan Rakhmat, 2000: 6). Jadi prasyarat komunikasi efektif dalam konteks 

kebudayaan harus bisa menghormati tidak hanya kebudayaannya tetapi juga 

kebudayaan orang lain pada titik itu masyarakat secara tidak langsung belajar 

membuka diri dengan kebudayaan orang lain. Dari pendapat ahli diatas dapat kita 

gunakan sebagai acuan terkait cara melakukan komunikasi dengan masyarkat 

berbeda latar belakang.  

2.2.1 Komunikasi Antar Budaya Sebagai Saluran Toleransi Umat Beragama 

 Komunikasi antar budaya merupakan aspek penting dalam kehidupan 

sosial, pasalnya Melalui komunikasi antar budaya mampu menanamkan sikap 

toleransi terhadap individu sebab, yang terlibat komunikasi memiliki perbedaan 

latar belakang. Menurut Litvin (dikutip di dalam Mulyana & Jalalludin, 1990, h. 

65) mengatakan, komunikasi antar budaya membantu memahami kontak 

antarbudaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri 

yaitu asumsi-asumsi, nilai, kebebasan, dan keterbatasan. Sedangkan Liliweri 

(2003, h.78) mengatakan, hubungan komunikasi antar budaya menggambarkan 
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untuk memperbarui relasi antara komunikator dengan komunikan, lahirnya 

semangat kesetiakawanan, persahabatan, hingga menghindari konflik. Dari kedua 

pendapat ahli diatas merupakan sebuah gambaran bahwa, komunikasi antar 

budaya membantu kita untuk memahami budaya lain dan mengetahui cara kita 

berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Bisa dilihat bahwa salah satu 

cara dalam membangun hubungan khsusnya hubungan antar umat beragama 

dengan komunikasi antar budaya. Sebagaimana Samovar (2010, h.17) 

mengatakan, Melalui komunikasi anda akan merasakan suatu kenyamanan, 

kehangatan, persahabatan, dan bahkan pelarian. Jadi, komunikasi merupakan 

salah satu dasar dalam interaksi sosial karena tanpa adanya komunikasi manusia 

tidak akan dapat saling memberi reaksi satu sama lain.  

Dalam komunikasi juga kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran 

terhadap informasi yang disampaikan. Sebab, cara berkomunikasi bisa 

dipengaruhi oleh latar belakang individu. Menurut Mulyana & Jalalludin (1990, h. 

35) mengatakan, budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi, budaya 

bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif. Oleh 

karena itu, komunikasi yang efektif perlu dilakukan antar umat beragama demi 

terwujudnya kerukunan. Di dalam buku Suranto (2010, h. 194) ia mengatakan, 

keberhasilan komunikasi sosial budaya dapat dijelaskan dalam perspektif The 5 

Inevitable Laws of Effectives Communication ( lima hukum  komunikasi efektif) 

yaitu meliputi Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble. 
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1. Respect 

Hukum yang pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah 

sikap menghargai setiap orang yang menjadi lawan bicara karena pada prinsipnya 

manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika membangun komunikasi antar 

umat beragama dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati maka, 

bisa membangun kerjasama yang mengahsilkan sinergi yang akan meningkatkan 

kualitas hubungan antar umat beragama.  

2. Empathy 

Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau 

kondisi yang dihadapi orang lain. Komunikasi empati dilakukan dengan 

memahami dan mendengar orang lain sampaikan. Rasa empati akan 

meningkatkan kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan 

sikap yang akan memudahkan lawan bicara agar bisa dipahami. Dalam 

komunikasi antar umat beragama rasa empati diharapkan bisa menimbulkan rasa 

saling pengertian sehingga tercapai kerukunan.  

3. Audible 

 Prinsip  audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. audible 

menjamin bahwa  pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan 

dengan baik. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka pesan harus di sampaikan 

melalui media (delivery channel) sehingga dapat diterima dengan baik oleh 

penerima pesan.  
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4. Clarity 

Prinsip clarity adalah kejelasan dari isi pesan supaya tidak menimbulkan berbagai 

macam penafsiran. Dalam penerapan komunikasi yang efektif antar umat 

beragama perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau 

disembunyikan) sehingga, bisa menimbulkan rasa saling percaya. 

5. Humble   

Dalam upaya membangun komunikasi efektif antar umat beragama dengan sikap 

rendah hati. Berkomunikasi dengan sikap rendah hati yaitu pada intinya sikap 

melayani, sikap menghargai, mau mendengarkan kritik, tidak sombong dan 

memandang rendah orang lain. Kerendahan hati merupakan suatu cara agar orang 

lain merasa nyaman (care) karena ia merasa sejajar sehingga memudahkan 

komunikasi dalam dua arah. 

2.3  Toleransi Sebagai Basis Persatuan Bangsa  

 Dalam pergaulan antar umat beragama perlu menjunung  rasa toleransi. 

Sebagaimana Burhani (2019, h.139) menjelaskan, sudah seharusnya masing-

masing agama menegaskan ajaran toleran, solidaritas dan kesadaran dalam 

berhubungan dengan kelompok lain. Toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada 

sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan 

keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, 

selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan 

tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan 
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perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 2001, h22). Dari definisi ahli diatas 

merupakan sebuah gambaran bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku 

dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan 

kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan setiap manusia mempunyai 

hak yang sama. Oleh sebab itu, rasa toleransi di dalam kehidupan antar umat 

beragama perlu dijunjung agar tercapainya kerukunan sehingga terhindar dari 

gesekan-gesekan yang berujung konflik antar kelompok. 

Pentingnya budaya toleransi harus dipahami secara mendalam oleh setiap 

individu. Karena sebagai pengakuan bahwa masih banyak budaya dari masyarakat 

yang beragam. Sebagaimana Burhani (2019, h.123) menjelaskan, manusia 

diciptakan berbangsa-bangsa dan beraneka ragam agar mereka bekerja sama. Jadi 

keberagaman di dalam kehidupan sosial harus dimaknai secara positif. Meskipun 

berbeda latar belakang tetap hidup rukun dan saling bekerja sama agar terciptanya 

suasana adil, aman, dan sejahtera. 

Untuk mewujudkan budaya toleransi tokoh masyarakat ikut berperan 

dalam mewujudkan toleransi antar agama. Karena posisi tokoh masyarkat 

ditengah-tengah masyarakat beda agama yaitu sebagai orang yang dihormati dan 

panutan. Menurut Wiryanto (2000, h.24) menjelaskan, melalui pemimpin opini 

pesan-pesan dari komunikator mendapatkan efek yang kuat. Pendapat ahli diatas 

memberikan sebuah gambaran bahwa pesan-pesan dari tokoh agama mempunyai 

efek yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat. Sehingga pada titik itu tokoh 

masyarakat mempunyai peran sentral untuk menanamkan rasa toleransi di tengah-

tengah masyarakat beda agama.  
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2.3.1 Kebebasan Beragama Sebagai Wujud Toleransi 

Setiap manusia diberikan kebebasan memilih agama dan kepercayaan 

masing-masing tanpa kawatir ada gangguan, karena kebebasan tersebut sudah 

dijamin oleh negara yang mengatur tentang hak atas pribadi seseorang. Dalam 

menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa 

secara kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan 

pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut. Pendapat tersebut bisa 

dilihat bahwa, seseorang akan memilih keyakinan berdasarkan mayoritas 

keyakinan agama yang dianut oleh orang lain karena ingin menjadi bagian dari 

kelompok tersebut (Alamsyah, 2016, h.45). Kebebasan seseorang telah dijamin 

oleh negara melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertera di 

dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi.  

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” 

Sudah jelas di dalam Undang-Undang tersebut bahwa kebebasan seseorang di 

Indonesia sudah dijamin oleh negara. Jika ada yang merampas hak kebebasan 

seseorang maka, akan ada mendapatkan sanksi. 

 Setiap umat beragama harus mampu menerima sesorang apa adanya 

dengan segala kelebihan dan kekuranganya. Melihat umat yang beragama lain 

tidak dengan persepsi agama yang dianut. Menolak bias etnosentrisme 

sebagaimana Wood  (2013, h.120) mengatakan, etnosentrisme adalah penggunaan 
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budaya sendiri dan praktik sebagai standar menafsirkan nilai, kepercayaan, norma, 

dan komunikasi dari budaya lain. Jadi sikap Etnosentrisme bisa menumbuhkan 

penilaian negatif dari sesuatu yang berbeda dari cara-cara kita sendiri. Dampak 

dari etnosentrisma yaitu menyebabkan sekelompok orang berpikir bahwa mereka 

berhak mendominasi dan mengeksploitasi kelompok orang lain sehingga bisa 

terciptanya konflik. Menurut (Julia T.Wood,2013) di dalam bukunya pengganti 

dari etnosentrisme adalah perspektif relativisme budaya (cultural relativism), 

yaitu mengakui bahwa budaya bervariasi dalam cara berfikir, bertindak, dan 

berperilaku dan juga pada apa yang mereka percaya dan nilai (Wood, 2013, 148). 

Bisa dilihat bahwa relativisme budaya kesadaran mengakui dan menghormati 

keberadaan budaya lain. Dalam pergaulan antar umat yang berbeda agama harus 

dikembangkan berbaik sangka dengan berpikiran positif. Jika orang yang 

berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam bergaul apalagi 

bergaul dengan orang yang berbeda agama. Sebab itu, rasa saling percaya harus 

ditumbuhkan dalam pergaulan antar umat beragama untuk kearah kerukunan 

(toleransi). Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-

masing adanya prinsip-prinsip kerukunan (toleransi) 

2.3.2 Implementasi Sikap Toleransi 

 Pelaksanaan sikap tolearansi harus didasari sikap kelapangan dada 

terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, 

yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Bahwa toleransi terjadi dan 

berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau 

prinsip sendiri (Wood, 2013, h.151). Dari pendapat ahli tersebut merupakan 
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gambaran bahwa sikap toleransi harus menerima kenyataan perbedaan dan 

keragaman di dalam masyarakat. Menurut Azhari (2012, h.17) mengatakan, dalam 

memantapkan kerukunan hidup umat beragama toleransi hendaknya dapat 

dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut 

agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip 

keagamaan (ibadah) masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik 

untuk beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke pihak lain. Sikap 

toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan 

menyadari adanya perbedaan dikarenakan manusia pada hakekatnya kedudukan 

manusia  sebagai makhluk sosial. Menurut Suranto (2010, h.22) menjelaskan 

bahwa, manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia itu tidak bisa hidup 

sendiri, pasti membutuhkan orang lain, dan lahir sampai mati juga memerlukan 

bantuan dari orang lain (tidak terbatas pada keluarga, saudara, teman). Dalam 

kehidupan sehari-hari semua kegiatan yang dilakukan manusia selalu 

berhubungan dengan orang lain. Bisa dilihat bahwa di dalam kehidupan harus  

menerima keragaman meskipun berbeda budaya agar tercapainya kerukunan 

(toleransi). 

2.3.3 Manfaat Dialog Antarumat Beragama  

Dalam membangun kerukunan di dalam masyarakat berbeda agama 

dibutuhkan dialog antar agama. Dialog dirasa penting karena untuk saling 

memberikan pemahaman dan wawasan terhadap agama lain.  Menurut Ismail 

(2014, h.29) menjelaskan, melalui dilog antarumat beragama semua persoalan 

krusial yang menyangkut hubungan antarumat beragama diharapkan dapat 
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terpecahkan dengan jalan musyawarah, adil, dan damai yang dapat diterima oleh 

komunitas-komunitas agama. bisa dilihat bahwa pentingnya dialog antarumat 

beragama dapat menghindari gesekan yang bisa menimbulkan konflik antar 

agama.Untuk melakukan dialog tepatnya dilakukan oleh pemuka dari berbagai 

agama karena mereka memiliki pemahaman agama yang cukup. Hasil-hasil dialog 

yang dilakukan antar pemuka agama kemudian disosialisasikan kepada lapisan 

umat tingkat bawah agar mereka saling mengetahui dan memahami tradisi agama 

di luar yang mereka peluk. Sebagaimana Ismail (2014, h.136) menjelaskan, tanpa 

dialog umat beragama yang satu akan merasa sulit untuk memahami dan mengerti 

ajaran, sejarah perkembangan, fenomena agama, dan tradisi agama lain. Dari 

pendapat ahli diatas memberikan sebuah gambaran  bahwa, dialog merupakat 

salah satu cara yang efektif untuk mencapai terciptanya saling pengertian dan 

kerukunan antarumar beragama. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 
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beragama 

 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode penelitian 

Metode dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting karena 

merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu. Menurut Suriasumantri 

(dikutip di dalam Kriantono 2006, h.49) mengatakan, metode merupakan suatu 

prosedur atau cara mengetahui sasuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang 

sistematik. Sebagaimana Mulyana (2008, h.145) mengatakan, metode adalah 

suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Menurut 

Kriyantono (2006, h.67) menjelaskan bahwa, etnografi adalah riset yang 

digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu-individu menggunakan 

budayanya untuk memaknai realitas. Lebih lanjut lagi Kriyantono (2006, h.68)  ia 

mengatakan bahwa riset etnografi bertujuan untuk mendeskripsikan kebudayaan 

tertentu secara mendalam dari berbagai aspek seperti artefak-artefak budaya, 

pengalaman hidup, kepercayaan, dan sistem nilai dari suatu masyarakat. Dari 

pendapat ahli diatas merupakan sebuah gambaran penelitian etnografi yaitu 

memahami fenomena sosial dalam konteks budaya. Hasil penelitian yang 

kemudian diolah dan dianilisis untuk diambil kesimpulannya. Metode etnografi 

dipilih sebagai teknik dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji lebih 

dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial dalam membentuk kerukunan antar 

umat beragama. 
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  3.1.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretatif. Pendekatan interpretatif berangkat dari upaya untuk mencari 

penjelasan tentang fenomena sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif 

kelompok sosial tertentu. Menurut Newman (1997, h.68) menjelaskan, 

interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan 

makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Jadi pendapat 

ahli diatas merupakan gambaran bahwa, pendekatan interpretatif untuk 

menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan mengenai 

fenomena tertentu.  

Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial 

yang memaknai perilaku secara detail dan langsung mengobservasi. Pada 

dasarnya, penelitian interpretatif menjelaskan fenomena terhadap kelompok sosial 

tertentu agar dapat dipahami. Penelitian interpretatif bertujuan untuk 

menghasilkan pemahaman terhadap konteks informasi dan proses dimana sistem 

informasi tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteksnya. 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat 

perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

kajian kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di Dusun Tlogomulyo dalam 

menciptakan budaya toleransi menciptakan rasa toleransi antar umat beragama di 

Desa Tlogomulyo. Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang 
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mempertemukan masing-masing masyarakat dengan latar belakang agama 

berbeda menciptakan budaya toleransi.  

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena tertarik dengan masyarakat yang bebeda 

keyakinan namun, bisa hidup dengan rukun. Mayoritas agama yang dianut oleh 

masyarakat di Desa Tlogomulyo adalah Islam dan Hindu. Meskipun berbeda 

kepercayaan masyarakat disana tetap saling menghormati dan menghargai. 

Masyarakat Desa Tlogomulyo mempunyai ciri khas yaitu setelah hari raya Nyepi 

orang yang beragama Islam melakukan kunjungan di rumah orang yang beragama 

Hindu. Sebaliknya jika orang yang beragama Islam merayakan hari Raya Idul 

Fitri orang yang beragama Hindu melakukan kunjungan.  

3.3.1 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi Subyek penelitian adalah tokoh 

masyarakat Dusun Tlogomulyo. Di Dusun Tlogomulyo masyarakat yang 

memeluk agama Hindu dan Islam. Alasan peneliti memilih Desa Tlogomulyo 

penting untuk dikaji, karena adanya kerukunan antar umat beragama yang bisa 

hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Dalam menjaga kerukunan antar 

masyarakat berbeda agama terdapat kegiatan yang mempertemukan masyarakat 

yang berbeda latar belakang agama. di Dusun Tlgomulyo terdapat kegiatan 

keagamaan dan kegiatan sosial yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Semua 
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masyarakat dengan latar belakang agama berbeda saling berinteraksi tanpa adanya 

skat  

3.4 Teknik Penentuan Informan  

Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan Purposive sampling. 

Menurut Barlian (2016, h.34) menjelaskan, Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan oleh si 

peneliti, karena itu pengambilan sampel secara purposive tidak memperhatikan 

prinsip keterwakilan dari populasi. Sedangkan Menurut Kriyantono (2006, h.139) 

menjelaskan, bahwa teknik purposive yakni orang-orang diseleksi atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah 

pertisipan dapat berubah-ubah tergantung pada ketersediaan data selama 

penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan kunci (key 

informan) yaitu, Bapak Setiyoko sebagai Kepala Desa Balerejo, bapak Sugimin 

ketua RT 05 , bapak Warno sebagai ketua RW09, bapak Jarno sebagai ketua RW 

11, bapak Yatno sebagai ketua RT 01, ibu Maryati sebagai guru mengaji di 

mushola Al-Ikhlas, bapak Wujud sebagai warga RT 05. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Kegiatan pengumpulan data adalah prosedur dalam melakukan penelitian. 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat menunjang dan menjawab 

permasalahan penelitian. Menurut Kriyantono (2012, h.95) menjelaskan, 

pengumpulan data ini perlu dilakukan dengan baik, sehingga data yang diperoleh 
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pun sesuai atau relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam mengumpulkan 

data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer. Teknik 

pengumpulan data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui 

wawancara, observasi, dan Dokumentasi.  

3.5.1. Wawancara Mendalam 

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan wawancara 

mendalam (dept interview). Kriyantono (2012, h.102) menjelaskan, 

wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Dalam wawancara 

mendalam, peneliti perlu melakukan secara intensif agar mendapatkan 

data atau informasi yang mendalam. Disampin itu, peneliti harus 

mampu memilih informan mana yang memiliki pemahaman yang baik 

mengenai permasalahan dan mampu menjawab berbagai pertanyaan 

yang diteliti 

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Bapak 

Setiyoko sebagai Kepala Desa Balerejo, bapak Sugimin ketua RT 05 

, bapak Warno sebagai ketua RW09, bapak Jarno sebagai ketua RW 

11, bapak Yatno sebagai ketua RT 01, ibu Maryati sebagai guru 

mengaji di mushola Al-Ikhlas, bapak Wujud sebagai warga RT 05. 

Pertanyaan pertanyaan yang diajukan melalui wawancara mendalam 

ini merupakan pertanyaan untuk mengetahui dan mendapatkan data 
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atau informasi secara mendalam, serta menjawab permasalahan yang 

diteliti mengenai penggunaan komunikasi interpersonal dalam 

menciptakan hubungan toleransi antara umat Hindu dan Islam di 

Desa Tlogomulyo.  

3.5.2 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono (2012, h.110), 

observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung-

tanpa mediator-sasuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan 

yang dilakukan objek. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti 

sendiri dalam penelitian ini adalah observasi parstisipan. Kriyantono 

(2012, h.112) menjelaskan, observasi partisipan memungkinkan 

periset terjun langsung terjun langsung dan menjadi bagian dari yang 

diriset bahkan hidup bersama-sama di tengah individu atau 

kelompok yang diobservasi dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Jadi dalam metode observasi partisipan, peneliti memiliki dua peran 

yaitu sebagai peneliti dan sebagai partisipan. Dalam melakukan 

observasi di Desa Tlogomulyo peneliti mengamati kegiatan yang 

dilakukan warga yaitu kehidupan masyarakat, rapat warga, acara 

keagamaan, kerja bakti.  
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3.5.3 Dokumentasi 

Dalam mengumpulkan data dengan metode wawancara dan 

observasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut 

Barlian (2016, h. 89) menjelaskan, pengumpulan dokumentasi yaitu 

pengumpulan catatan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan, lisan 

dan bentuk karya yang berhasil didokumentasikan oleh pihak 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi sebagai sarana untuk memperoleh data lapangan 

tentang kegiatan yang melibatkan kedua agama. Misalnya 

dokumentasi berupa surat edaran dan pengambilan gambar yang 

dianggap perlu dalam penelitian 

3.6 Keabsahan Data 

Adanya data yang absah sangat penting untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang dapat dipercaya. Untuk memastikan kaebsahan data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Kriyantono (2012, h.72) 

menjelaskan, triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Dari 

pendapat ahli diatas merupakan gambaran bahwa peneliti dapat mengecek 

temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.  

Teknik triangualasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber. Menurut Barlian (2016, h. 74) menjelaskan, triangulasi sumber 
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berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil temuan seperti wawancara, observasi agar memperoleh 

titik temu. Berbagai sumber data yang diperoleh peneliti kemudian dinalisis 

hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih spesisifk. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data di dalam penelitian merupakan sesuatu yang penting, karena 

untuk memperoleh gambaran yang sedang diteliti. Menurut Spradley (2006, 

h.129) menjelaskan, analisis merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu 

untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian itu, serta 

hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Dari pendapat ahli diatas 

memberikan gambaran bahwa analisis data merupakan pengolahan data secara 

sistematis untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik analisis data pada penilitian ini 

menggunakan metode Analisis tema. Karena peneliti ingin mengkaji mengenai 

kegiatan ritual keagamaan dan kegiatan sosial dalam mewujudkan toleransi antara 

masyarakat Islam dan Hindu di Desa Tlogomulyo. Menurut Spradley (2006, h. 

266) menjelaskan, Analisis tema merupakan prosedur untuk memahami dan 

menyerap pandangan holistik (menyeluruh) terhadap keseluruhan suasana budaya 

(adegan budaya). Maksud dari pendapat ahli diatas adalah tujuan dari analisis 

tema untuk mencoba mencari perspektif yang sesungguhnya secara menyeluruh 

dari suasana buadaya yang nampak. Tema budaya diperoleh berdasarkan temuan-

temuan budaya dari lokasi penelitian yang dianalisis sesuai dengan fokus dan 

masalah penelitian.  
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 Dari pendapat ahli diatas memberikan sebuah gambaran bahwa masyarkat 

yang menggunakan suatu kaedah kognitif yang dominan maka, dipandang sebagai 

tema budaya. Berdasarkan pendapat ahli diatas di dalam analisis tema yaitu, tema 

yang digunakan memiliki nilai kognitif. Di dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengangkat tema yang memiliki nilai kognitif yaitu peran tokoh masyarakat 

dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Antar masyarakat beragama 

Islam dan masyarakat beragama Hindu Di Desa Tlogomulyo. Di dalam buku 

Spradley (2006, h. 280-283) tahapan analisis tema yaitu: 

1. Setelah semua data sesuai dengan masing-masing domain, yang terkumpul dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti melakukan analisis tema 

 2. Melakukan Analisis Komponensial lintas-domain, sehingga dipahami dimensi 

yang kontras di antara domain. Dengan membuat perbandingan dan 

perbedaan di antara berbagai domain, dapat memunculkan beberapa 

hubungan.  

3. Mencari kesamaan antara domain yang kontras, dengan kesamaan tersebut 

peneliti dapat memunculkan kemungkinan tema-tema yang melekat adanya 

fenomena tersebut. 

4. Mengidentifikasi domain-domain yang mengatur, dengan Mengidentifikasi 

domain yang cenderung banyak mencakup informasi dari domain lain 

(organizing domains). 
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5. Meringkas data yang ditemukan sehingga peneliti melihat keterkaitan antar 

domain. Ini akan menuntun peneliti akan memunculkan tema-tema budaya 

yang selanjutnya dapat dilihat kebenarannya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Fenomena Penelitian  

Desa Balerejo yang terletak di Kabupaten Blitar tapatnya di Kecamatan 

Wlingi. Dengan jumlah Penduduk 3392 jiwa dengan  menganut empat agama 

yaitu Islam, Hindu, Budha, dan Khatolik. Masyarakat yang memeluk agama Islam 

berjumlah 2035 jiwa, Masyarakat yang memeluk agama Hindu 1017 jiwa, 

Masyarakat yang memeluk agama Budha 165 jiwa, dan Masyarakat yang 

memeluk agama Khatolik 175 jiwa. Adanya 4 agama yang dianut oleh masyarakat 

desa Balerejo maka terdapat empat tempat beribadah yaitu Masjid, Pure,Vihara, 

dan Gereja. Meskipun masyarakat di Dusun Tlogomulyo menganut empat agama, 

hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang bisa menimbulkan konflik. Masing-

masing agama berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya gangguan dari agama yang 

lainnya.  

 Adanya perbedaan keyakinan antar warga tidak menjadikan skat di dalam 

hubungan. Perbedaan keyakinan di Dusun Tlogomulyo sudah sejak zaman dahulu 

sehingga, masyarakat sudah terbiasa meskipun terdapat berbedaan keyakinan. 

Pemahaman akan perbedaan tersebut antar masyarakat sudah memahamai dan 

menghormati hak-hak beragama. Contohnya toleransi terlihat saat perayaan acara 

besar keagamaan seperti Nyepi, Waisak, Hari raya Idul Fitri,  dan Natal 

masyarakat di Dusun Tlogomulyo kompak melakukan kunjungan ke rumah-

rumah yang merayakan. Masyarakat melakukan kunjungan sebagai bentuk untuk 

menghormati dan menghargai warga yang merayakan hari besar agamanya. Setiap 
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tahunnya di Desa Balerejo sebelum hari raya Waisak dari umat Budha terdapat 

acara Pindapata. Acara Pindapata yaitu memberikan dana makanan kepada Bhiku 

dari Vihara Balerejo. Bikhu berjalan keliling Desa Balerejo sambil membawa 

Patra (mangkok makanan) seluruh masyarakat Desa Balerejo dari berbagai agama 

memberikan uang dan ada juga memberikan berupa sembako.  

 Di dusun Tlogomulyo terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan secara 

rutin oleh masing-masing kelompok beragama. Kegiatan keagamaan dari umat 

Islam yaitu Tahlilan dan Tibak.an yang dilakukan oleh laki-laki maupun 

perempuan. Kegiatan keagamaan dari umat Hindu yaitu Kliwonan yang dihadiri 

oleh semua umat Hindu Tlogomulyo. Dari umat Budha yaitu acara kebaktian di 

Vihara yang dilakukan setiap hari Selasa. Bisa dilihat bahwa masing-masing acara 

keagamaan berjalan dengan sendiri-sendirinya tanpa ada gangguan dan pengaruh 

dari luar. Selain acara keagamaan yang dilakukan secara rutin di Dusun 

Tlogomulyo terdapat acara yang dilakukan oleh semua masyarakat tidak 

memandang dari agama. Seperti acara karnaval, arak-arakan ogoh-ogoh, acara 

Suroan yang berupa Bazar gratis. Di dalam acara tersebut diikuti oleh semua 

masyarakat dari berbagai agama. Antar masyarakat berbaur dan saling rukun 

tanpa adanya skat meskipun berbeda agama. 

 Masyarakat yang berpindah agama menjadi hal yang biasa, karena faktor 

perkawinan. Perpindahan agama dilakukan karena mengikuti mayoritas agama 

dianut di keluarga tersebut, dari keluarga laki-laki maupun perempuan. 

Perpindahan agama dilakukan karena tidak ada paksaan dari siapapun, itu murni 

dari individu tersebut mau berpindah agama. Karena agama merupakan keyakinan 
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yang dimiliki seseorang dan tidak mungkin untuk memaksa orang berpindah 

agama.Sebagaimana  menurut Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo  

“biasanya perpindahan agama itu faktor perkawinan biasa, ada dari 

muslim masuk Hindu…dari Hindu masuk Muslim. Dari Kristen masuk 

muslim. Dari muslim masuk Kristen”.  

Sumber: wawancara dengan Bapak Setiyoko pada 29 Oktober 2019 di 

rumah bapak Setiyoko 

Sebelum warga akan berpindah agama di Balerejo terlebih dahulu harus 

berpamitan dengan tokoh agama sebelumnya. Setelah tokoh agamanya 

mengetahui berpindah agama, kemudian masuk ke tokoh agama yang dia tuju. 

Masing-masing tokoh agama harus mengetahui bahwa ada warga yang berpindah 

agama hal tersebut, agar tidak ada permasalahan di antara kelompok agama. 

 Di dusun Tlogoulyo dipimpin oleh seorang kepala desa yang berasal dari 

agama Hindu. Meskipun kepala desa dari agama Hindu menurut masyarakat 

pelayanan yang dilakukan tidak pilih-pilih meskipun masyarakatnya mayoritas 

beragama Islam. Pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut tetap 

maksimal dalam melayani masyarakat. Jika semisalnya terjadi gesekan antar 

masyarakat kepala desa sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. 

Agar permasalahan antar masyarakat bisa diredam dan hubungannya bisa 

membaik. Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo 

tidak menjadikan gesekan. Hubungan antar masyarakat meskipun berbeda agama 

tetap terjalinnya kerukunan. Adanya kerukunan bisa dilihat bahwa masyarakat 

Tlogomulyo sudah memahami dan menghormati atas hak agama individu masing-

masing. 
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4.1.1 Aktivitas Keagamaan Masyarakat di Tlogomulyo 

Dalam kehidupan masyarakat di Tlogomulyo terdapat empat agama yang 

dianut yaitu agama Islam, Hindu, Budha, dan Khatolik. Mayoritas masyarakat 

Tlogomulyo memeluk agama Islam. Adanya empat agama yang ada di 

Tlogomulyo maka  terdapat empat tempat ibadah yaitu Masjid, Pure, Gereja, dan 

Vihara. Meskipun masyarakat lebih banyak memeluk agama Islam hubungan 

antar warga beda agama tetap terjalin dengan baik. Dalam menjalankan aktivitas 

keagamaan masyarakat Tlogomulyo mempunyai kegiatan keagamaan yang 

dilakukan secara rutin. Kegiatan keagamaan yang dilakukan secaa rutin dari umat 

muslim yaitu Yasinan pada malam Jumat dan Tibakkan pada hari Minggu, dari 

umat Hindu yaitu Kliwonan, dari umat Budha Kebaktian pada selasa malam. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Yasinan dilakukan oleh bapak-bapak setiap 

malam jumat dan ibu-ibu setiap hari Sabtu. Dalam kegiatan yasinan di dalamnya 

yaitu membaca surat Yasin. Kegiatan Yasinan dilakukan secara bergilir dari 

rumah ke rumah jema’ah bila mendapatkan giliran. Kegiatan Tibakkan dilakukan 

oleh ibu-ibu yang di dalamnya membaca solawat nabi. Dalam kegiatan Tibakkan 

dilakukan setiap dua minggu sekali yaitu pada hari Sabtu. Sama halnya dengan 

Yasinan, kegiatan Tibakkan dilaksanakan secara bergilir ke rumah jama’ah yang 

mendapatkan giliran. Kegiatan keagamaan dari umat Hindu yaitu Kliwonan yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali. Di dalam kegiatan Kliwonan umat Hindu 

sembahyang bersama-sama yang dipimpin oleh tokoh agama Hindu yaitu Lestari. 

Setelah sembahyang berasama dilanjutkan arisan dan sarahsehan umat Hindu. 

Dalam pelaksanaan Kliwonan dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah umat 
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yang sedang mendapatkan giliran. Adanya kegiatan Kliwonan yang dilakukan 

secara rutin dapat mempererat tali persaudaraan antar umat Hindu di Tlogomulyo. 

Dari umat Budha kegiatan kegamaan yang dilakukan secara rutin yaitu Kebaktian. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Selasa malam tepatnya di Vihara 

Balerejo. Di dalam kegiatan Kebaktian umat Budha Sembahyang dan berdoa 

bersama. Bisa dilihat bahwa acara keagamaan yang dilakukan masing-masing 

kelompok agama berjalan sendiri-sendiri tanpa ada yang terganggu. 

Di Tlogomulyo dari umat Hindu dan Budha mempunyai kegiatan keagamaan 

sebelum datangnya Nyepi dan Waisak. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin 

setiap tahunnya yaitu, dari umat Hindu arak-arakan ogoh-ogoh dan dari umat 

Budha Yaitu Pindapata. Sebelum melakukan arakan ogoh-ogoh umat Hindu 

Tlogomulyo membuat ogoh-ogoh. Pembuatan ogoh-ogoh tidak hanya dari umat 

Hindu, dari umat lain bahkan membantu. Baik dari umat Budha, umat muslim, 

maupun dari Kristen itu ikut membantu ikut membuat ogoh-ogoh dan termasuk 

ikut mengarak. Ogoh-ogoh terlebih dulu diarak di Kecamatan Wlingi kemudian 

diarah keliling di Tlogomulyo kemudian setelah diarak, ogoh-ogoh tersebut 

dibakar oleh umat Hindu. Peserta yang mengarak ogoh-ogoh tersebut 

menggunakan pakaian kaos polos berwarna putih di bagian kepala menggunakan 

ikat kepala Kudeng dan bawahannya mengenakan sarung bercorak kotak-kotak 

hitam putih khas Bali. Dari umat Budha kegiatan Pindapata dilakukan 2 hari 

sebelum Waisak. Acara Pindapata sudah ditetapkan bersama oleh masyarakat, 

dengan melibatkan semua tokoh agama dan jajaran pemerintahan desa. Pindapata 

adalah memberikan derma makan uang untuk biku di Vihara Balerejo. Biku 
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keliling desa dengan menggunakan kain berwarna coklat dengan membawa Patra 

(mangkok makanan) tanpa menggunakan alas kaki. Acara pindapata dilakukan 

pagi sekitar pukul 8 saat acara pindapata masyarakat tlogomulyo sudah bersiap di 

depan rumah untuk memberikan derma makan. Pemberian derma makan oleh 

masyarakat yaitu berupa uang dimasukan ke amplop bahkan ada juga yang 

memberikan derma dalam bentuk sembako. 

Di Tlogomulyo terdapat tradisi yang dari dulu sampai sekarang tetap 

dipertahankan oleh masyarakat, yaitu saling mengunjungi dari rumah ke rumah 

bila ada masyarakat merayakan hari besar agamanya. Kegiatan kunjungan antar 

umat yaitu setelah hari Nyepi,Idul Fitri,Natal, dan Waisak. Masyarakat di 

rumahnya selalu menyiapkan suguhan yaitu kue, roti, dan minuman bila ada yang 

berkunjung. Adanya kegiatan kunjungan meskipun beda agama dapat mempererat 

hubungan antar warga Tlogomulyo.  

4.2 Toleransi Melalui Agama  

Kehidupan sosial di Tlogomulyo hubungan antar kelompok agama terjalin 

dengan baik belum pernah terjadinya gesekan antar kelompok. Masing-masing 

kelompok agama di Tlogomulyo menjalankan kegiatan agamanya tanpa ada 

gangguan dari luar. Terdapat empat agama yang dianut oleh masyarakat Dusun 

Tlogomulyo yaitu Islam, Hindu, Budha, Khatolik. Tetapi masyarakat Tlogomulyo 

mayoritas menganut agama Islam. Adanya empat agama yang dianut oleh 

masyarakat Dusun Tlogomulyo, terdapat empat tempat ibadah yang digunakan 
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masyarakat beribadah yaitu ada Masjid, Pure, Vihara, dan Gereja. Berdasarkan 

wawancara peneliti lakukan, Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’jadi ada 4 tempat ibadah di desa Balerejo terdapat Gereja ada, 

Vihara ada, Pure ada, Masjid ada’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Bisa dilihat adanya tempat beribadah untuk masing-masing agama menunjukkan 

bahwa pemerintahan Desa Balerejo peduli dengan masyarakatnya yang memiliki 

keyakinan berbeda-beda. Meskipun kepala desa Balerejo beragama Hindu, hal 

tersebut tidak berpihak dengan kelompok agamanya sendiri. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti  di depan rumah mayoritas penduduknya 

beragama Hindu maka akan terlihat rumah ibadah “pura” di halaman rumah 

mereka yang digunakan untuk sembahyang. Di Pure kecil tersebut di depannya 

terdapat kain yang bercorak kotak-kotak berwarna hitam dan putih.  

 Adanya perbedaaan agama yang dianut oleh masyarakat Tlogomulyo 

kegiatan keagamaan masing-masing agama berjalan dengan baik. Di Tlogomulyo 

Terdapat acara keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masing-masing 

agama, berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Warno sebagai 

Ketua RW 09 

“kalau disini kalau yang umat Hindu Kliwonan itu malam kalau dari 

umat muslim Yasinan malam Jum’at itu. Kalau kebaktian umat Budha 

Selasa malam Rabu di Wihara. Jadi, masiing-masing ada kegiatan” 

Sumber: wawancara dilakukan pada 18 Oktober 2019 di rumah bapak 

Warno 
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Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Tlogomulyo berjalan 

sendiri-sendiri tanpa ada gangguan dari luar. Kegiatan keagamaan dari umat Islam 

yaitu dilakukan setiap malam jumat dan ibu-ibu setiap hari Sabtu. Dalam kegiatan 

yasinan di dalamnya yaitu membaca surat Yasin. Kegiatan Yasinan dilakukan 

secara bergilir dari rumah ke rumah jema’ah bila mendapatkan giliran. Kegiatan 

Yasinan yang dilakukan dari laki-laki yaitu pada malam hari setelah solat magrib 

atau Ba’da magrib. Dengan atasan menggunakan baju koko, diatas kepala 

menggunakan peci, serta bawahannya menggunakan sarung. Begitu tiba, setiap 

jama’ah mengambil tempat di atas tikar yang terbentang di lantai, jama’ah duduk 

dalam posisi sila (dengan dua kaki dilipat bersilang ke dalam tubuh, sementara 

batang tubuh tegak lurus dan kaku).  

Ditempat Jama’ah menunggu kurang lebih 30 menit untuk menunggu 

jama’ah lain yang belum datang. Kemudian Yasinan dimulai dengan pidato 

pembuka untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pembacaan surat Yasin, 

langsung dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin.  Setelah pembacaan surat 

Yasin selesai, para Jama’ah disuguhkan makanan dari tuan rumah biasanya 

berupa makanan berat dan minuman yang kemudian dimakan bersama-sama. 

Setelah selesai makan pemimpin kelompok Yasinan menentukan jama’ah yang 

mendapatkan giliran untuk tempat Yasinan selanjutnya. Bila sudah ditentukan 

jama’ah biasanya langsung pulang dengan membaca solawat nabi sambil 

bersalaman dengan tuan rumah yang sudah menunggu di depan pintu rumah. 

Kegiatan Tibakkan dilakukan oleh ibu-ibu yang di dalamnya membaca solawat 

nabi. Dalam kegiatan Tibakkan dilakukan setiap dua minggu sekali yaitu pada 
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hari Sabtu sore. Sama halnya dengan Yasinan, kegiatan Tibakkan dilaksanakan 

secara bergilir ke rumah jama’ah yang mendapatkan giliran.  

Kegiatan keagamaan rutinan dari umat Hindu yaitu Kliwonan  yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali pada malam Jum’at Kliwon. Semua warga 

Tlogomulyo yang beragama Hindu menghadiri laki-laki maupun perempuan. Di 

dalam kegiatan Kliwonan umat Hindu sembahyang bersama-sama yang dipimpin 

oleh tokoh agama Hindu yaitu Lestari. Kegiatan sembahyang yang dilakukan saat 

Kliwonan terdapat sarana bagi umat Hindu mempunyai arti di dalamnya. Sarana 

tersebut adalah sebuah nampam yag berisikan gelas yang berisikan air, terdapat 

mangkok kecil berisi beras, ada bunga yang digunakan adalah bunga melati, 

mawar, jepun, kenanga, daun pandan, serta dupa. Setelah sembahyang berasama 

dilanjutkan arisan dan sarahsehan umat Hindu. Tidak lupa tuan rumah untuk 

menghormati tamu menyediakan makanan yaitu snack atau biasanya makanan. 

Dalam pelaksanaan Kliwonan dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah umat 

yang sedang mendapatkan giliran. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan 

dengan Bapak Setiyoko sebagai Kepala Desa Balerejo 

“Dilaksanakan oleh perkumpulan umat Hindu masyarakat 

Tlogomulyo, kegiatan Kliwonan yaitu doa bersama dan ramah tamah 

antar masyarakat. Kliwonan dilakukan secara bergantian dari rumah 

ke rumah yang mendapatkan giliran” 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Kegiatan Kliwonan mempertemukan semua warga Dusun Tlogomulyo beragama 

Hindu. Adanya kegiatan Kliwonan yang dilakukan secara rutin dapat mempererat 
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tali persaudaraan antar umat Hindu di Tlogomulyo dan mendekatkan diri kepada 

agama.  

Di Dusun Tlogomulyo dari umat Budha terdapat kegiatan kegamaan yang 

dilakukan secara rutin yaitu Kebaktian. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari 

Selasa malam tepatnya di Vihara Balerejo. Di dalam kegiatan Kebaktian umat 

Budha Sembahyang dan berdoa bersama. Bisa dilihat bahwa acara keagamaan 

yang dilakukan masing-masing kelompok agama berjalan sendiri-sendiri tanpa 

ada yang terganggu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan  bapak Setiyoko 

sebagai kepala desa Balerejo 

‘’ ada..! kalau disini kalau yang umat Hindu Kliwonan itu malam 

kalau dari umat muslim Yasinan malam Jum’at itu. Kalau kebaktian 

umat Budha Selasa malam Rabu di Wihara. Jadi, masiing-masing ada 

kegiatan’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Bisa dilihat bahwa acara keagamaan yang dilakukan masing-masing kegiatan 

keaagamaan bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa ada yang terganggu. Karena 

masyarakat Tlogomuluo sudah terbiasa dengan perbedaan agama. Antar 

kelompok agama saling menghormati dan menghargai kegiatan keagamaan 

masing-masing. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Maryati sebagai 

guru mengaji  

‘’ menurut saya kita disini saling menghormati dan memahami 

perbedaan keyakinan. Masalah keyakinan merupakan hak individu 

masing-masing tidak boleh diganggu. Keyakinan agama disini 

berjalan sendiri-sendiri dengan menurut aturan agama yang dianut 

individu’’ 
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Sumber: wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di mushola 

Miftahul Jannah 

Bisa dilihat bahwa pemahaman masyarakat tentang menjaga kerukunan yaitu 

dengan ajaran agama masing-masing. Pemahaman tentang kerukunan di dalam 

masyarakat Tlogomulyo merupakan hal yang sangat penting karena, sebagai dasar 

terciptanya hubungan yang harmonis tanpa ada gesekan antar umat beragama. 

 Kegiatan setiap tahun yang dilakukan masyarakat Dusun Tlogomulyo 

yaitu Maulid Nabi. Kegiatan Maulid Nabi yaitu sebagai bentuk memperingati hari 

lahirnya Nabi Muhammad S.A.W oleh umat muslim. Kegiatan Maulid Nabi setiap 

tahunnya dilakukan di Masjid atau mushola. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan bapak Warno sebagai ketua RW 09 

‘’di lingkungan saya setiap tahunnya mengadakan peringatan Maulid 

Nabi yang rutin dilakukan di mushola Al-Ikhlas’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 18 Oktober 2019 di rumah bapak 

Warno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

Gambar 2: Kegiatan peringatan Maulid Nabi SAW di 

mushola Al-Iklas pada 10 November 2019 
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Berdasarkan observasi partisipan peneliti lakukan dalam peringatan Maulid Nabi 

bertepat di mushola Al-Ikhlas masyarakat RT 04 waktu pelaksanaan yaitu Ba’da 

Magrib (setelah selesai solat magrib). Per keluarga membawa makanan dalam 

bentuk nasi kotak. Masing-masing masyarakat perkeluarga membawa empat nasi 

kotak. Umat muslim dengan membawa makanan masing-masing langsung 

memasuki mushola Al-Iklas kemudian, makanan nasi kotak langsung diletakkan 

ditengah. Setelah meletakkan nasi kotak ditengah langsung mengambil tempat 

duduk di pinggir dengan posisi mengitari makanan. Setelah menunggu kurang 

lebih 30 menit masyarakat hadir acara Maulid Nabi dimulai. Pemuka agama 

membuka acara dengan pidato sedikit mengenai maksud dan tujuan acara Maulid 

Nabi. Dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek kemudian semua berdiri 

sambil membaca solawat nabi. Setelah selesai membaca doa, makanan langsung 

dibagikan ke masing-masing umat yang hadir dan dimakan bersama-sama. 

Kegiatan Maulid Nabi merupakan kegiatan yang mempertemukan umat muslim. 

Dampak dari kegiatan Maulid Nabi adalah diharapkan tali persaudaraan antar 

umat muslim bisa terjalin dengan baik.  

4.2.1 Sikap Toleransi Saat Hari Besar Agama 

Sikap toleransi masyarakat Tlogomulyo juga terlihat pada saat hari besar 

keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri. Kegiatan sebelum hari besar agama hindu 

di Besa Balerejo yaitu dengan cara mengirim ambengan atau sesajen ke Pantai 

Jolosutro dengan tujuan untuk mencari selamat serta menghindari bala’ untuk 
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umat Hindu sendiri. Selain itu terdapat kesenian lokal asli yaitu ogoh ogoh untuk 

menghormati dalam upacara hari raya Nyepi. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala Desa Balerejo 

‘’acara ogoh-ogoh itu pasti saudara-saudara yang lainnya mendukung 

dan membantu. Baik dari umat Budha, umat muslim, maupun dari Kristen 

itu ikut membantu ikut membuat ogoh-ogoh dan termasuk ngaraknya’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Bisa dilihat bahwa acara keagamaan menyambut datangnya Nyepi didukung oleh 

umat agama lain. Umat lain dengan sukarela membantu membuat ogoh-ogoh 

tanpa diminta oleh umat Hindu serta membantu mengarak. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo  

“pembuatan ogoh-ogoh tidak hanya dari umat Hindu tetapi umat 

agama lain ikut membantu dengan sukarela”  

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Dari umat agama lain yang ikut membantu dalam membuat ogoh-ogoh serta 

mengaraknya, merupakan bentuk kerukunan antar umat beragama di Tlogomulyo. 

Dalam mengarak ogoh-ogoh dilakukan oleh laki-laki dengan berjalan kaki. 

Menggunakan baju putih, di atas kepalanya menggunakan ikat kepala “kudeng”, 

dan bawahannya menggunakan sarung bermotif kotak-kotak berwarna hitam 

putih. Ogoh-ogoh terlebih dulu diarak di Kecamatan Wlingi kemudian diarak 

keliling Desa Balerejo. Setelah selesai diarak, ogoh-ogoh tersebut dibakar di 

lapangan Dusun Tlogomulyo. Kemudian keesokan harinya umat Hindu 

melaksanakan ibadah Nyepi. Suasana saat Nyepi di Tlogomulyo seperti hari-hari 
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biasanya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Warno sebagai ketua 

RW 09 

‘’Karena hari Nyepi kan…identik dengan mati lampu, dan tidak 

keluar rumah, jadi kalau disekitar yang umat Hindu ya sepii memang! 

Tapi, akses jalan untuk apa ya biasa..cumaan, masih ada 

penghormatan lah, saling menghormati lah’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 18 Oktober 2019 di rumah bapak 

Warno 

Menurut pengakuan bapak Warno suasana di Tlogomulyo saat Nyepi umat lain 

menjalankan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Tetapi masyarakat yang 

beragama Islam tidak mengunjungi rumah masyarakat yang sedang menjalankan 

ibadah Nyepi karena, bisa mengganggu jalannya ibadah. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan Ibu Maryati sebagai guru ngaji di mushola Miftahul Jannah 

“Sikap masyarakat muslim disini menghormati umat Hindu dengan tidak 

mengganggu seperti mengumandangkan adzan dengan pelan, tidak 

mengunjungi rumah. Intinya masyarakat muslim disini sudah menghargai 

dan menghormati saat jalannya ibadah nyepi. Warga disini sudah terbiasa 

meskipun berbeda keyakinan” 

Sumber: wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di mushola 

Miftahul Jannah 

Bisa dilihat bahwa masyarakat Tlogomulyo dari umat umat muslim sangat 

menghormati masyarakat Hindu saat menjalankan ibadah Nyepi di rumahnya. 

Mengumandangkan adzan secara pelan dengan maksud agar tidak mengganggu 

umat Hindu ketika menjalankan ibadah Nyepi di rumah. Sikap yang ditunjukkan 

oleh masyarakat muslim Tlogomulyo merupakan bentuk toleransi dengan 

memahami dan menghormati hak-hak keyakinan beragama. Sikap saling 
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menghormati antar warga meskipun berbeda agama selalu dijunjung oleh 

masyarakat Togomulyo.  

Setiap tahunnya di Desa Balerejo menyambut hari raya Waisak dari umat 

Budha terdapat acara Pindapata. Acara Pindapata yaitu memberikan dana 

makanan kepada Bhiku dari Vihara Balerejo. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo  

‘’di Balerejo setiap tahunnya dalam menyambut hari Waisak ada 

acara Pindapata atau derma makan itu juga dari rekan-rekan Hindu 

maupun muslim itu sudah berjalan secara turun-temurun’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi kepala Desa Balerejo 

Gambar 3 : Acara Pindapata atau Derma makan 
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Bikhu berjalan keliling Desa Balerejo sambil membawa Patra (mangkok 

makanan). seluruh masyarakat Desa Balerejo dari berbagai agama memberikan 

uang dan ada juga memberikan berupa sembako. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

“dalam acara derma makan tujuannya adalah memberikan dana 

makan untuk Bikhu Vihara. Masyarakat biasanya memberikan uang, 

sembako, dan makanan” 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Bentuk toleransi antar umat beragama  masyarakat Desa Balerejo dalam acara 

pindapata mendukung acara tersebut. Dengan memberikan uang dan bahan 

makanan dengan sukarela atas dasar membantu umat lain. Sikap yang ditunjukkan 

oleh masyarkat Desa Balerejo merupakan bentuk toleransi antar umat beragama. 

Gambar 4: Acara Pindapata atau Derma makan 

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Balerejo 
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Sikap toleransi yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Balerejo yang 

berdampak positif pada hubungan antar kelompok beragama. 

4.2.2 Peran Pecalang 

 Di Tlogomulyo terdapat Pecalang dari pemuda-pemuda umat Hindu. 

Pecalang di Tlogomulyo mempunyai peran yaitu membantu dan mengamakan 

acara keagamaan bila ada gangguan dari luar. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’ ada, pecalang itu bahasa di Bali kalau disini taruna darma, 

sama…kalau di Jogja jogoboyo. Jogoboyo itu menjaga kalau ada bahaya 

atau apa, pecalang pun ‘’eee ‘’ seperti keamanan ditingkat banjar atau 

lingkungan di Bali. Tapi kalau disini pecalang itu dia serbaguna jadi eee 

membantu seperti kegiatan agama’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Pecalang di tlogomulyo tidak hanya bertugas membantu kegiatan keagamaan 

Hindu tetapi ikut membantu acara keagamaan lain. Seperti ikut melakukan 

pengamanan Solat Ied, membantu mengamankan bila ada acara pengajian. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala Desa 

Balerejo sebagai kepala desa Balerejo 

‘’Bila ada kegiatan keagamaan dari umat lain teman-teman dari 

Pecalang selalu membantu seperti solat ied dan pengajian’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak Setiyoko 
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Adanya Pecalang di Tlogomulyo sangat membantu umat dari agama lain. 

Membantu menjaga dan mengamankan solat ied bila ada gangguan dari luar. 

Dengan berpakaian seragam pecalang diatas kepala menggunakan ikat kepala 

(kudeng) dan bawahan menggunakan sarung hitam terdapat kotak-kotak hitam 

putih. Dalam melakukan penjagaan solat ied Pecalang tersebar di area masjid. 

Selain membantu mengamankan dan menjaga solat ied, Pecalang membantu acara 

pengajian. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan ibu Maryati sebagai 

guru mengaji di mushola Miftahul Jannah 

‘’ di dalam pengajian masyrakat beagama Hindu tidak ikut, tetapi 

masyarakat Hindu intinya ikut membantu dalam hal kegiatan tersebut. 

Pengajian di dijaga oleh masyarakat dari kedua agama. dari 

masyarakat muslim yaitu Banser kemudian dari masyarakat Hindu 

Pecalang. pecalang dari sekumpulan pemuda-pemuda dari agama 

Hindu’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di mushola 

Miftahul Jannah 

Gambar 5: Pecalang Balerejo melakukan pengamanan Solat Ied 

 

Sumber: Dokumentasi kepala desa bapak Setiyoko 
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Dalam melakukan pengamanan dan penjagaan acara pengajian kedua kelompok 

agama dari Islam dan Hindu kompak melakukan kerjasama. Dari Banser dan 

Pecalang mempunyai tugas masing-masing dalam acara pengajian seperti tugas 

menjaga jalan, mengalihkan jalan, menjaga parkir. Berdasarkan wawancara 

peneliti lakukan dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala Desa Balerejo 

‘’Bila ada acara pengajian dari umat muslim teman-teman dari 

Banser dan Pecalang terlebih dahulu berkoordinasi untuk melakukan 

pembagian tugas. Biasanya dari pecalang mendapatkan tugas 

mengarahkan jalan, menjaga jalan agar tidak dilalui karena ada 

pengajian. Sedangkan dari Banser menjaga area sekitar tempat 

pengajian, menata dan menjaga motor tamu di parkiran’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Hubungan kelompok Banser dengan Pecalang terjalin dengan baik di 

Tlogomulyo. Adanya Banser dan Pecalang memberikan rasa aman dan nyaman 

Gambar 6: Pecalang membantu melakukan pengamanan acara pengajian 1 Muharam 

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa bapak Setiyoko 
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bagi  masyarakat Tlogomulyo dalam keberagaman agama. Hal ini membuktikan 

bahwa antar kelompok masyarakat Tlogomulyo terjalin dengan baik tanpa adanya 

gesekan.  

4.2.3 Keyakinan Beda Agama 

 Dalam kehidupan masyarakat Tlogomulyo hubungan antar masyarakat 

terjalin dengan baik meskipun berbeda agama. Terdapat di dalam satu rumah 

memeluk dua agama hal tersebut sudah biasa di Tlogomulyo. Meskipun di dalam 

satu rumah terdapat dua keyakinan agama yang berbeda, dalam melaksanakan 

ibadah tidak ada permasalahan di dalam rumah. Masing-masing menjalankan 

ibadah dengan kidmat tanpa ada gangguan. Berdasarkan wawancara peneliti 

lakukan dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala Desa Balerejo  

 “di dalam satu rumah biasanya terdapat dua keyakinan agama, hal 

tersebut di Tlogomulyo sudah biasa. Melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agamanya masing-masing. Jadi, tidak ada masalah di 

Tlogomulyo ini.” 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Kondisi tersebut terdapat dua agama di dalam satu rumah merupakan hal biasa di 

Tlogomulyo. Anggota keluarga tidak ada paksaan untuk berpindah agama agar 

semuanya sama di dalam satu rumah. Hal tersebut merupakan keyakinan masing-

masing yang tidak bisa dipaksakan. Di Tlogomulyo banyak terjadi masyarakat 

yang berpindah agama. Yang melatarbelakangi perpindahan agama tersebut 

adalah karena perkawinan. Perkawinan beda agama yang membuat salah satu 

pasangan ingin berpindah agama. Perpindahan agama biasanya bila mayoritas 
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agama yang dikayakini dari keluarga salah satu pasangan maka, akan biasanya 

akan memilih berpindah agama. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan 

Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’ ada, beberapa kali…biasanya perpindahan agama itu faktor perkawinan 

biasa, ada dari muslim masuk Hindu…dari Hindu masuk Islam. Dari 

Kristen masuk muslim. Dari Islam masuk Kristen. Adaa! Dan kita tidak 

akan mempersulit orang yang pindah agama. karena apa, karena itu kan 

hak dari individu.’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Bisa dilihat bahwa perpindahan agama terjadi di Tlogomulyo karena faktor 

perkawinan beda agama. Karena individu ingin memilih mayoritas agama yang 

dipeluk dari keluarga. Perpindahan agama tidak ada paksaan dari keluarga, 

berdasarkan wawancara Peneliti lakukan dengan Bapak Yatno sebagai ketua RT 

01 

‘’ saya dulu beragama Hindu kemudian pindah ke agama Islam. Saya 

memeluk agama Islam sejak 5 tahun lalu. Karena mayoritas dirumah ini 

memeluk agama Islam, lantas saya memilih untuk ikut memeluk agama 

Islam. tidak ada paksaan dari siapapun. saya pindah agama karena dari 

diri saya sendiri untuk memeluk agama Islam’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah bapak Yatno 

Perpindahan agama terjadi karena adanya hubungan pernikahan yang mengikuti 

dari keluarga istri  mayoritas beragama Islam Perpindahan agama di Dusun 

Tlogomulyo baik dari hindu ke islam maupun sebaliknya. Terjadinya perpindahan 

agama tidak terdapat unsur paksaan karena agama yang dipercaya adalah sesuai 

dengan keyakinan masing-masing jadi setiap orang berhak untuk menentukan 

agama yang dipercayainya. Sejauh ini di Desa Balerejo mengenai konflik 
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perpindahan agama belum pernah terjadi sama sekali. Perpindahan agama karena 

pernikahan merupakan hal biasa terjadi di Tlogomulyo. Karena keberagaman 

agama yang dipeluk oleh masyarakat Tlogomulyo. Mayoritas masyarakat di 

Tlogomulyo mencari pasangan dari luar desa sehingga kemungkinan beda agama. 

Di Tlogomulyo terdapat tahapan jika masyarakat ingin berpindah agama, 

berdasarkan wawancara Peneliti lakukan dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala 

desa Balerejo 

“Dan kita tidak akan mempersulit orang yang pindah agama. karena apa, 

karena itu kan hak dari individu. Tetapi kita ikuti aturan yang ada dalam 

artian, supaya tidak terjadi konflik atau apa..jadi kalau ada orang yang 

mau pindah agama atau pindah keyakinan disini kami sarankan dia pamit 

dulu ke tokoh agama sebelumnya. Siapa tahu dia bernasehat tidak jadi 

pindah agama. terus, setelah itu mengetahui tokoh agama sebelumnya 

terus masuk ke tokoh agama yang dia tuju. Jadi biar tidak ada konflik, 

nah…jadi bener-bener wes berpamitan yaa Kulonuwun…setelah pamitan 

dari agama sebelumnya dia Kulonuwun ke agama yang baru. Jadi seperti 

itu biasanya ada ijin tertulisnya. Mengetahui tokoh agama 

sebelumnya…biar tidak terkesan ada konversi agama.’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

 Adanya perpindahan agama di Tlogomulyo harus melalui tokoh agama 

sebelumnya agar mendapatkan pengarahan bila tidak jadi pindah agama. Apabila 

individu tersebut sudah yakin dengan berpindah agama, maka harus menemui 

tokoh agama yang dituju. Bahwa individu tersebut ingin masuk ke agamanya dan 

hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke agamanya. Bila kedua 

tokoh agama sudah mengetahui dan mensetujui maka individu tersebut bisa 

berpindah agama.  
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Terjadinya perpindahan agama oleh masyarakat desa Tlogomulyo dan 

terdapat satu rumah yang memliki dua keyakinan hal tersebut, toleransi antar 

masyarakat tlogomulyo berjalan dengan baik. Masyarakat Tlogomulyo memahami 

tentang menghormati dan menghargai hak-hak agama lain. Berdasarkan 

Wawancara peneliti dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

beragama Hindu 

‘’arti toleransi, menurut saya toleransi itu saling menghargai saling 

menghormati tanpa memaksakan kehendak kita. Jadi bukan hanya lif servis 

jadi bukan hanya diomongkan tetapi itu harus teraplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Bukan hanya sowaja kalau ngumpul kelihatan foto bareng-

bareng kan itu cuman formaslitas yang penting itu pengaplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Kemudian wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Maryati sebagai guru 

mengaji memeluk agama Islam 

‘’menurut saya arti toleransi yaitu kita saling menghargai dan memahami 

hak kepercayaan masing-masing individu dari masyarakat tersebut atau 

diri kita sendiri.’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di mushola Miftahul 

Jannah 

Bisa dilihat bahwa masyarakat Tlogomulyo  sudah memahami arti toleransi antar 

umat beragama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh wujud 

toleransi antar umat beragama di Tlogomulyo yaitu pecalang dan banser 

bekerjasama membantu saat ada kegiatan pengajian, pecalang membantu 

mennjaga dan mengamankan saat solat ied. Dalam menjaga kerukunan antar umat 

beragama tokoh mempunyai peran di dalamnya yaitu sebagai panutan untuk 
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masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yatno sebagai ketua 

RT 01 

‘’ di lingkungan saya agama yang dianut oleh masyarakat berbeda-beda. 

Cara menjaga kerukunan antar warga yaitu bila akan mengadakan 

acara bersama, maka semua warga dikumpulkan untuk membahas 

bersama-sama. Masyarakat yang terlibat saling memberikan masukan. 

Dari pertemuan antar warga tersebut diharapkan kerukunan di 

lingkungan ini tetap terjaga, saling memahami antar masyarakat 

meskipun berbeda agama. perkumpulan warga didasarkan bukan karena 

agama, membahas permasalahan atau penyuluhan program dari desa’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah bapak 

Yatno 

Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat memerlukan peran tokoh 

masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama yaitu melalui 

kegiatan perkumpulan antar warga. Berdasarkan observasi pastisipan peneliti 

pertemuan antar warga dilakukan dirumah salah satu warga yaitu pada malam hari 

pukul tujuh malam. Pertemuan antar warga dihadiri oleh semua warga yang 

berbeda latar belakang agama. Kegiatan  pertemuan antar warga di dalamnya 

yaitu ramah tamah (sarahsehan), membahas permasalahan dilingkungan atau 

program desa, arisan. Kegiatan pertemuan warga dilakukan secara rutin yaitu 

setiap satu bulan sekali tanggal lima. 

4.2.4 Pernikahan Beda Agama 

Pernikahan merupakan suatu tradisi yang sangat penting, di dalam 

perkawinan banyak diatur dalam berbagai aspek baik dari sisi agama, tradisi 

kemasyarakatan. Pada kenyataannya pengaturan mengenai masalah perkawinan 

terdapat banyak perbedaan diantaranya satu dengan lainnya dan tidak memiliki 
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suatu keseragaman. Misalnya pada tradisi masyarakat satu dengan yang lain, antar 

agama satu dengan yang lainnya. Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut 

mempengaruhi pengaturan hukum perkawinan di daerah tersebut. Kehidupan 

masyarakat Tologomulyo menganut empat agama yaitu Islam, Hindu, Budha, 

Khatolik. Mayoritas masyarakat Tlogomulyo menganut agama Islam. Adanya 

kemajemukan agama yang diyakini oleh masyarakat Tlogomulyo bisa terjadinya 

perkawinan beda agama. Menurut landasan hukum agama dalam melaksanakan 

sebuah perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan  

‘’ sebagai UU Perkawinan Nasional bermaksud mengadakan  

unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan 

kebhinekaan (nuances) yang masih harus dipertahankan karena 

masih berlakunya hukum perdata positip yang beraneka ragam 

dalam masyarakat’’ 

Bisa dilihat bahwa dalam penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada 

ketentuan agama. Jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh 

tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Hukum perkawinan di Indonesia tidak 

mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agam. Mengenai 

sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan 

kepercayaan.  

 Perkawinan dalam agama Islam merupakan kewajiban yang harus 

dijalankan sebagai peningkatan dalam penyempurnaan ibadah kepada Allah. 

Pengertian perkawinan dalam agama Islam adalah suatu akad atau perjanjian 

mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan 

kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah 

pihak. Bisa dilihat bahwa menurut Islam pernikahan merupakan bentuk 
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penyempurnaan ibadah dengan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan 

saling menerima. Perkawinan dalam agama Islam mengikat hubungan antara laki-

laki dan perempuan dengan berkeyakinan yang sama yaitu muslim dan bukan 

pada yang lainnya. Agama Islam menetapkan syarat perkawinan bagi umatnya 

yaitu salah satunya adalah tidak ada perbedaan agama antara calon suami dan 

calon istri. Sedangkan perkawinan menurut agama Hindu adalah pawiwahan yaitu 

ikatan seseorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan 

seks yang layak guna mendapat keturunan yang dilangsungkan dengan upacara 

ritual menurut agama Hindu. Bisa dilihat bahwa pawiwahan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga sesuai agama 

Hindu. Di dalam agama Hindu hukum perkawinan antara pria dan perempuan 

harus beragama Hindu.  

 Kehidupan masyarakat Dusun Tlogomulyo mempunyai keberagamana 

dalam memeluk agama. Masyarakat Dusun Tlogomulyo menganut empat agama 

yaitu Islam, Hindu, Budha, Khatolik. Mayoritas masyarakat Tlogomulyo 

menganut agama Islam. Tetapi masyarakat Tlogomulyo dalam memilih pasangan 

ada yang beda agama yang dianutnya. Meskipun antara pria dan wanita beda 

agama hubungan tetap dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

“di Dusun Tlogomulyo pernikahan beda agama merupakan hal biasa, 

kebanyakan pernikahan beda agama yaitu antara Islam dan Hindu” 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 
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Masyarakat Tlogomulyo mayoritas beragama Islam tetapi ada masyarakat yang 

memilih pasangan bukan dari agama Islam. pernikahan pasangan beda agama di 

Dusun Tlogomulyo diperbolehkan. Pasangan suami istri beda agama di Dusun 

Tlogomulyo merupakan fenomena yang biasa terjadi. Masyarakat dari 

Tlogomulyo yang beragama Hindu mencari pasangan dari luar desa bahkan dari 

luar daerah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yatno sebagai ketua 

RT 01 

‘’saya asli Desa Ringintelu, keluarga saya di Ringintelu semuanya 

memeluk agama Hindu. Sedangkan istri saya penduduk asli 

Tlogomulyo keluarganya beragama Islam’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Fenomena pernikahan pasangan beda agama di Dusun Tlogomulyo merupakan 

hal yang diperbolehkan. Tetapi seharusnya pernikahan beda agama Islam dengan 

Hindu tentunya di dalam anjaran agama masing-masing tidak diperbolehkan. 

Ketentuan hukum agama Islam dan Hindu bahwa calon suami dan calon istri 

harus berpindah ke salah satu agama.  Dalam melaksanakan pernikahan pasangan 

beda agama terdapat tahapan dalam pernikahan yang. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’ sebelum melaksanakan pernikahan tetapi kita ikuti aturan yang ada 

dalam artian, supaya tidak terjadi konflik atau apa…kalau ada orang 

yang mau menikah pasangan beda agama harus menemui tokoh 

agama masing-masing. Sehingga tokoh agama mengetahui bahwa 

masyarakatnya akan menikah meskipun beda agama.’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 
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Dalam melaksanakan pernikahan beda agama di Tlogomulyo kedua tokoh agama 

harus mengetahui. Untuk menentukan hari pernikahan pasangan beda agama di 

Tlogomulyo menggunakan sistem penanggalan jawa dan Saka. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’meskipun pernikahan pasangan beda agama di Tlogomulyo 

menggunakan sistem penanggalan jawa dan saka. Karena umat Hindu 

wajib menggunakan sistem penanggalan saka dalam pernikahan. Bagi 

calon pengantin muslim disini menggunakan penanggalan jawa. 

Dalam menentukan hari pernikahan pasangan beda agama tergantung 

kesepakatan kedua keluarga. Dalam menggunakan penanggalan Saka 

kebanyakan hari baik pada awal-awal bulan. Sedangkan dari 

penggalan jawa sendiri terdapat bulan-bulan tertentu yang tidak 

diperbolehkan. Jadi penentuan hari pernikahan biasanya dari muslim 

mengikuti dari pihak Hindu kecuali bulan yang tidak diperbolehkan 

sedangkan dari Hindu menganut ketetapan awal-awal bulan yang 

diyakini hari baik. 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Dalam ritual pernikahan pasangan beda agama di Tlogomulyo menggunakan dua 

cara yaitu secara Islam dan secara Hindu.. Tetapi pelaksanaan pernikahan di 

Tlogomulyo tetap menggunakan adat Jawa. Meskipun di dalam satu rumah 

terdapat dua keyakinan agama yang berbeda, dalam melaksanakan ibadah tidak 

ada permasalahan di dalam rumah. Masing-masing menjalankan ibadahnya 

dengan kidmat tanpa ada gangguan. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan 

dengan Bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

 “di dalam satu rumah biasanya terdapat dua keyakinan agama, hal 

tersebut di Tlogomulyo sudah biasa. Melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agamanya masing-masing. Jadi, tidak ada masalah di 

Tlogomulyo ini.” 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 
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Meskipun di dalam satu rumah terdapat dua pemeluk agama tidak ada 

permasalahan. Semua anggota keluarga memahami dan menghormati atas hak-hak 

dalam keyakinan beragama.  

4.3 Kelompok sosial masyarakat Dusun Tlogomulyo 

 Kehidupan sosial  Dusun Tlogomulyo yang terjalin antara umat Islam dan 

Hindu berjalan berdampingan dengan baik dan harmoni. Sikap saling toleransi 

dan menjunjung tinggi persatuan umat beragama tanpa memihak dari salah satu 

agama. tidak ada perbedaan perlakuan khusus antar kedua agama. pada saat hari 

perayaan besar agama Islam maupun Hindu saling kompak bergotong-royong 

untuk membantu sesama. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Warno 

sebagai ketua RW  09  

‘’ bulan September kemarin disini mengadakan acara pengajian besar 

acara 1 Muharram, masyarakat Hindu mau ikut membatu memberikan 

bantuan tenaga dan sumbangan berupa uang/makanan. Begitupun 

sebaliknya saat masyarakat beragama Hindu mengadakan acara, 

masyarakat muslim diundang semua.’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 18 Oktober 2019 di rumah bapak 

Warno 

Kesadaran untuk saling gotong royong dan tolong menolong di Tlogomulyo 

masih patut diacungi jempol meskipun masyarakat menganut agama yang 

berbeda. Hal ini terbukti dengan ringan tangan dari masyarakat beragama Hindu 

menolong  dan membantu acara pengajian dari umat muslim. Selain acara 

pengajian terdapat acara Suroan yang diadakan rutin setiap tahunnya. Acara 

Suroan diikuti oleh semua masyarakat dari berbagai agama. berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Ibu Sri Maryati sebagai guru mengaji 
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‘’disini terdapat kegiatan Suroan setiap tahunnya. Kegiatan Suroan 

yaitu pasar gratis masyarakat beragama Islam maupun Hindu ikut serta 

menyediakan makanan. Masyarakat yang mengunjungi pasar gratis 
boleh mengambil makanan yang disediakan tanpa dipungut biaya. 

Semua masyarakat menudukung acara tersebut’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di mushola 

Miftahul Jannah 

Adanya kegiatan Suroan di Dusun Tlogomulyo dapat mempererat tali 

persaudaraan antar masyarakat meskipun, beda agama. Kegiatan Suroan 

mempertemukan semua masyarakat dengan latar belakang agama berbeda. 

Masyarakat yang beragama Islam maupun Hindu ikut berpastisipasi dengan 

menyediakan berbagai makanan seperti kue, minuman, makanan berat, dan lain 

sebagainya. Seluruh masyarakat menyertujui dan mendukung acara Suroan di 

Tlogomulyo. 

 Toleransi antar umat beragama di Tlogomulyo masih terjaga dengan baik. 

Hal ini terbukti dengan adanya perayaan di hari Islam atau perayaan di hari besar 

Hindu masih saling bersilaturahmi dan saling menyempatkan untuk kepentingan 

agama. Tradisi saling mengunjungi saat hari besar sudah lama dilakukan 

masyarakat Tlogomulyo. berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan ibu 

Maryati sebagai guru mengaji di mushola Miftahul Jannah 

‘’ Kalau hari raya Nyepi itu saudara-saudara muslim atau umat yang 

lain, itu main ke saudara-saudara kita yang Hindu. sebaliknya kalau Idul 

Fitri dari saudara saudara non muslim berkunjung ke saudara-saudara 

muslim. Hal ini masih berjalan seperti itu…jadi, masih bagus lah! Tidak 

ada…apa ya ? masih belum terkontaminasi lah… seperti di kota. Kalau 

hari raya pokoknya kalau sudah solat Ied pulang, makan-makan dah ke 

pantai entah kemana…kalau disini masih anjangsana atau silahturahmi 

ke tetangga. Hal itu masih berjalan.’’ 
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Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah mushola 

Miftahul Jannah 

Kegiatan silaturahmi dilakukan dengan cara saling berkunjung ke rumah rumah 

antar masyarakatnya, baik yang beragama isam maupun sebaliknya. Hal ini 

dilakukan semata mata untuk tetap memupuk rasa persaudaraan dan menjunjung 

tinggi nilai toleransi yang sudah tertanam di lingkungan desa balerejo. Saat ada 

kegiatan saling berkunjung masyarakat Tlogomulyo di rumahnya sudah 

menyiapkan berbagai suguhan untuk tamu. Berdasarkan wawancara peneliti 

lakukan dengan ibu Maryati sebagai guru mengaji 

‘’ Kalau saat Nyepi kita dari umat muslim ikut menyiapkan kue-kue 

seperti mereka yang merayakan untuk suguhan bila ada yang 

berkunjung. Kalau Natalan, masyarakat yang menganut Khaltolik 

presentasenya sedikit. Kita hanya mengunjungi rumah warga yang 

merayakan Natal. 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah 

mushola Miftahul Jannah 

Bisa dilihat bahwa saat masyarakat saling berkunjung pada hari besar agama di 

rumah sudah mempersiapkan makanan sebagai suguhan. Kegiatan saling 

berkunjung masyarakat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Seperti umat 

muslim laki-laki menggunakan baju busana muslim diatas kepala menggunakan 

peci. Sedangkan perempuan muslim menggunakan baju busana muslim diatas 

kepala menggunakan kerudung. Kegiatan mengunjungi saat setelah Nyepi bisa 

berlangsung selama seminggu karena semua rumah umat Hindu dikunjungi. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Maryati sebagai guru mengaji 

mushola Miftahul Jannah 
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‘’ Setelah arak-arakan ogoh-ogoh besoknya ibadah Nyepi kemudian 

berkunjung ke rumah-rumah umat Hindu. berkunjung ke rumah-rumah 

bisa berlangsung selama satu minggu hingga semua rumah terkunjungi’’  

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah mushola 

Miftahul Jannah 

Masyarakat umat muslim dalam melakukan kunjungan ke rumah umat Hindu 

tidak membeda-bedakan, semua rumah umat Hindu dikunjungi. Masyarakat 

Hindu menghormati kunjungan yang dilakukan umat muslim dengan 

menyediakan sajian makanan di ruang tamu. Bentuk toleransi yang dilakukan oleh 

masyarakat Tlogomulyo yaitu kedua agama saling mengunjungi saat hari besar 

agama. Sikap toleransi yang dilakukan masyarakat terpelihara dengan baik 

menjadikan hubungan antara kedua agama tersebut terjalin dengan baik. 

 Berdasarkan observasi partisipan peneliti dalam acara syukuran khitanan 

yang dilaksanakan dirumah bapak samsul. Dalam acara syukuran khitanan bapak 

samsul tidak hanya mengundang masyarakat yang beragam Islam namun, juga 

mengundang tetangganya yang beragama Hindu. Masyarakat yang diundang dari  

agama Hindu yaitu berjumlah empat orang yaitu tetangga terdekat bapak Samsul. 

Masyarakat muslim yang hadir menggunakan busana atasan baju muslim bawahan 

menggunakan sarung serta di atas kepala menggunakan peci. Sedangkan 

masyarakat Hindu yang hadir dalam acara syukuran menggunakan baju sopan 

dengan atasan baju berkerah bawahan menggunakan celana kain. Setelah semua 

undangan hadir acara syukuran khitanan langsung dimulai, acara tersebut dimulai 

pukul tujuh. Dimulainya acara syukuran yaitu pidato dari pemimpin doa 

menyampaikan maksud dan tujuan dari acara kemudian membaca surat-surat 
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pendek Alqurán. Umat muslim yang hadir membaca surat-surat pendek terlihat 

kidmat sedangkan, umat Hindu yang hadir terlihat diam sambil menundukkan 

kepala sebagai bentuk untuk menghormati umat muslim berdoa. 

 Bisa dilihat bahwa kesediaan umat Hindu hadir dalam acara syukuran 

merupakan bentuk menghargai dan menghormati orang yang mengundang 

meskipun dari umat Islam. Sebagai tuan rumah bapak Samsul tidak pilih-pilih 

mengundang masyarakat dalam acara syukuran Khitanan. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan bapak Samsul sebagai Warga RT 01 

‘’dalam acara syukuran khitanan anak saya, saya mengundang 

tetangga sekitar meskipun di berbeda agama dengan saya. Tetapi 

tetap saya undang untuk menghadiri acara syukuran’’ 

Sumber: wawacara dilakukan pada 12 November 2019 di rumah 

bapak Samsul 

 Selain kegiatan saling mengunjungi saat hari besar agama, masyarakat 

Tlogomulyo saling mengundang bila ada acara syukuran. Umat muslim 

mengundang umat Hindu untuk hadir bagitupun sebaliknya umat Hindu 

mengundang  umat muslim. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Maryati 

sebagai guru mengaji 

‘’ disini masih ada kegiatan Genduren dari masyarakat muslim, kalau 

dari masyarakat beragama Hindu yaitu Maweda kegiatan di 

dalamnya yaitu seperti syukuran. Bila umat Hindu mengadakan 

syukuran umat muslim juga ikut diundang maka sebaliknya jika 

masyarakat muslim mengadakan Genduren umat agama lain juga ikut 

diundang. Intinya masyarakat saling mengundang agar hubungan 

antar masyarakat meskipun berbeda agama tetap terjaga.’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah 

mushola Miftahul Jannah 
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Dusun Tlogomulyo memlikik kegiatan masyarakat yang dilakuak secara 

rutin setiap satu tahun sekali Suroan yang berupa Bazar gratis. Suatu contoh acara 

Suroan yang di dalamnya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat tidak 

memandang agama. Suroan dilakukan bersama-sama yaitu berdoa bersama-sama 

di lapangan Tlogomulyo. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan Bapak 

Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’Doa yang dilakukan di lapangan Tlogomulyo dilakukan secara 

bergantian sesuai agama yang dianut oleh masyarakat yang 

berpakaian menggambarkan agamanya’’ 

Sumber: Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di 

rumah bapak Setiyoko 

Seperti umat muslim menggunakan sarung dan peci, umat Hindu yang laki-laki 

menggunakan baju putih di bagian kepala menggunakan kudeng dan bawahannya 

sarung hitam terdapat motif kotak-kotak berwarna hitam dan putih. Sedangkan 

umat Hindu yang perempuan menggunakan baju kebaya berwarna putih di 

pinggulnya ada kain berwana kuning yang mengikat dan dibawahnya 

menggunakan kain batik. Setelah melakukan acara berdoa bersama kemudian 

malamnya diadakan acara bazar gratis. Bisa dilihat bahwa di dalam acara tersebut 

diikuti oleh semua masyarakat dari berbagai agama. Antar masyarakat berbaur 

dan saling rukun tanpa adanya skat meskipun berbeda agama sehingga, dapat 

memepererat hubungan antar kelompok agama. Meskipun masyarakat menganut 

agama yang berbeda hal tersebut, tidak menjadikan skat dalam sebuah hubungan 

di dalam kehidupan masyarakat 
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Bisa dilihat bahwa kerukuan anatar umat beragama di Tlogomulyo terjalin 

dengan baik saling mengundang saat ada acara hajatan dirumah. Masyarakat 

Tlogomulyo tidak membeda-bedakan meskipun berbeda agama. Hal tersebut 

merupakan cara masyarakat Tlogomulyo menjaga hubungan antar masyarakat 

meskipun berbeda agama. Masyarakat Tlogomulyo saling toleransi dan 

menjunjung tinggi persatuan umat beragama tanpa memihak dari salah satu 

agama. Tidak ada perbedaan perlakuan khusus antar kedua agama. 

 Dalam menjaga kerukunan anatar umat beragama tokoh masyarakat 

mempunyai peran di dalamnya. Kepala desa merupakan dari latar belakang agama 

Hindu. Meskipun dari agama Hindu, kepala desa tidak membeda-bedakan dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti 

lakukan dengan ibu Maryati sebagai guru mengaji 

‘’kepala desa disini beragama Hindu sudah dua periode memimpin 

desa Balerejo. Selama dua periode ini tidak membeda-bedakan dalam 

melayani masyarakat. Kepala desa mengayomi masyarakat tidak 

memihak salah satu agama’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di rumah 

mushola Miftahul Jannah 

Sikap netral tanpa memihak salah satu agama ditunjukkan oleh kepala desa 

Balerejo. Meskipun masyarakatnya menganut agama yang berbeda tidak 

membeda-bedakan dalam melakukan pelayanan. Sikap netral yang dilakukan oleh 

tokoh masyarkat yaitu kepala desa merupakan teladan untuk masyarkat Balerejo. 

Peran tokoh masyarakat tidak hanya diberdayakan ketika terjadi konflik, tetapi 

diberdayakan untuk preventif, untuk mencegah munculnya potensi konflik. 

Artinya peran mereka harus dikonstruksi untuk menciptakan kohesivitas 
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komunikasi. Kohesivitas dalam relasi masyarakat yang majemuk di dalam 

keberagamaan ini ditunjukkan dengan keterlibatan serta kesediaan melibatkan diri 

dalam kegiatan kelompok. Dalam sejarah masyarakat Tlogomulyo belum pernah 

terjadinya konflik antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu. Tetapi 

ada kelompok yang masuk di desa Balerejo. Kelompok tersebut bisa mengancam 

kehidupan sosial masyarakat Balerejo. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan 

dengan bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo 

‘’ kalau permasalahan antar warga tidak ada, Cuma…pernah suatu 

waktu ada yang namanya jemaah Jaulah. Jemaah jaulah itu yang 

berpakaian jubah-jubah itu, dia menginap di masjid…membawa 

kompor atau apalah. Naah, itu mendapat penolakan dari takmirnya. 

Dari takmir dan penyungsung masjid. Akhirnya disuruh tidak boleh 

menginap di masjid. akhirnya terjadi penolakan- penolakan supaya 

daerah kita tidak dimasuki seperti itu. Tetapi yang enyelasaikan juga, 

dari kepala desa, takmir dan FKDM (Forum Kewaspadaan dini 

masyarakat). difasilitasi 3 pilar, 3 pilar itu dari Babinsa, 

babinkabtimnas.nya jalan’’ 

Sumber: Wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak 

Setiyoko 

Adanya kelompok yang mengatasnamakan agama Islam datang di Balerejo bisa 

mengacam kerukunan antar umat beragama. Kelompok tersebut bisa memberikan 

pengaruh negatif kepada masyarakat  karena latar belakang mereka yang tidak 

jelas. Dengan adanya tokoh masyarakat dari kepala desa dibantu dengan takmir 

dan FKDM (Forum Kewaspadaan dini masyarakat) difasilitasi 3 pilar, 3 pilar itu 

dari Babinsa, Babinkabtimnas kelompok tersebut bisa pergi dari Desa Balerejo.  
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4.4. Komunikasi Ritual Sebagai Sarana Terciptanya Toleransi 

 Kehidupan sosial antar umat beragama di Dusun Tlogomulyo hubungan 

antar kelompok beragama terjalin dengan baik dan harmonis. Adanya saluran 

komunikasi yang menjembatani kedua kelompok agama di Dusun Tlogomulyo. 

Sebagaimana menurut Suryanto, (2015, h. 185) menjelaskan, saluran komunikasi 

atau media adalah perantara dalam penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau 

pesan tersebut. Bisa dilihat bahwa saluran komunikasi merupakan media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan agar efisien. Saluran 

komunikasi perlu digunakan di dalam kehidupan masyarakat Dusun Tlogomulyo 

karena masyarakat yang menganut berbeda-beda agama. Masyarakat Dusun 

Tlogomulyo menganut empat agama yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Khatolik. 

Mayoritas masyarakat Dusun Tlogomulyo menganut agama Islam. Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan bapak Setiyoko sebagai kepala desa Balerejo  

‘’ Disini mayoritas muslim dari muslimnya sekitar 60%, dari Hindu 

sekitar 30%, dan sisanya beragama Budha dan Khatolik’’ 

Sumber: wawancara dilakukan pada 29 Oktober 2019 dirumah bapak 

Setiyoko 

Sebagaimana hasil wawancara diatas menunjukkan mayoritas masyarakat Dusun 

Tlogomulyo menganut agama Islam dan Hindu. Hubungan yang terjalin kedua 

kelompok beragama tersebut terdapat saluran komunikasi yang menjembatani 

yaitu kegiatan Suroan, Syukuran dari umat muslim, dan Arakan Ogoh-ogoh. 

Kegiatan Suroan, Pindapata, dan Syukuran merupakan kegiatan di 

dalamnya mempertemukan dua kelompok beragama yaitu Islam dan Hindu. Acara 
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Suroan diikuti oleh semua masyarakat dari berbagai agama. kegiatan Suroan 

adalah kegiatan pasar gratis. Jadi masyarakat yang hadi di acara Suroan bisa 

mengambil makanan tanpa harus membayar (gratis) tujuannya adalah untuk saling 

berbagi. Masyarakat dari berbagai agama yang berpartisipasi membawa makanan 

seperti kue, snack, minuman, makanan berat. Adanya kegiatan Suroan di Dusun 

Tlogomulyo dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat meskipun, beda 

agama. Seluruh masyarakat menyertujui dan mendukung acara Suroan di 

Tlogomulyo. Acara Suroan kaitannya dalam komunikasi ritual yaitu dua 

kelompok yang menjadi satu. Kedua kelompok membawa makanan dengan tujuan 

membagi-bagikan kepada masyrakat yang hadir. Makna dari acara Suroan 

tersebut adalah meskipun disitu terdapat kelompok yang berbeda agama, tetapi 

satu dengan yang lain saling berbagi tanpa membeda-bedakan agamanya. Acara 

Suroan digunakan oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo sebagai keyakinan untuk 

mempererat hubungan antar umat beragama dalam membangun toleransi. 

Sebagaimana Carey (1997, h. 15) menjelaskan, pandangan tentang komunikasi 

ritual diarahkan bukan pada perluasan pesan di ruang angkasa tetapi pada 

pemeliharaan masyarakat pada waktunya bukan tindakan menyampaikan 

informasi tetapi representasi keyakinan bersama. Bisa dilihat bahwa acara Suroan 

yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo merupakan tradisi rutin yang 

dilakukan semua kelompok agama yang ditujukan sebagai pemeliharaan 

hubungan antar kelompok beragama dalam membangun toleransi. 

 Kegiatan Syukuran yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Dusun 

Tlogomulyo yang diundang tidak hanya dari umat muslim tetapi, umat dari agama 
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Hindu juga diundang. Berdasarkan observasi partisipan peneliti menghadiri acara 

syukuran yang dilakukan oleh umat muslim, di dalam acara tersebut mengundang 

warga yang beragama Hindu. Warga beragama Hindu bekenan hadir di dalam 

acara syukuran. Dengan berpakaian rapi dan sopan saat mengahiri acara. 

Dimulainya acara syukuran membaca surat-surat pendek Alqurán. Umat muslim 

yang hadir terlihat kidmat saat membaca surat-surat pendek  sedangkan, umat 

Hindu yang hadir terlihat diam sambil menundukkan kepala sebagai bentuk untuk 

menghormati umat muslim berdoa. Acara syukuran yang dilakukan oleh umat 

muslim merupakan bentuk komunikasi ritual yang didalamnya merupakan tradisi 

umat Islam sebagai rasa bersyukur kepada tuhannya. Menurut Carey (1997, h. 33) 

menjelaskan, bagaimana ritual hadir dengan tujuan pemeliharaan masyarakat dan 

merupakan representasi serta keyakinan bersama. Bisa dilihat bahwa acara 

syukuran yang dilakukan oleh umat merupakan bentuk keyakinan bersama 

sebagai rasa syukur kepada tuhannya. Sikap umat Hindu yang hadir di dalam 

acara syukuran ditunjukkan dengan diam tanpa suara dengan menundukkan 

kepala. Sikap tersebut sebagai bentuk menghormati dan menghargai umat muslim 

yang berdoa ketika acara syukuran berlangsung. Sikap umat Hindu yang hadir di 

dalam acara Syukuran merupakan bentuk pemahaman toleransi mengenai 

menghormati dan menghargai hak-hak keyakinan agama lain. 

 Kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo 

khususnya umat Hindu adalah arak-arakan ogoh-ogoh yang dilakukan pada saat 

menjelang Nyepi. Kegiatan arakan ogoh-ogoh merupakan ritual yang setiap tahun 

dilakukan menjelang Nyepi, menurut Carey ( 1997, h. 33) menjelaskan, 
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pandangan ritual berpusat pada upacara sakral yang menarik orang bersama dalam 

persekutuan dan kesamaan. Bisa dilihat bahwa ritual arakan ogoh-ogoh 

merupakan ritual yang rutin dilakukan oleh umat Hindu yang di dalamya 

mempunyai makna dipercayai dan diyakini oleh umat Hindu. Tetapi dalam 

pelaksanaan ritual arakan ogoh-ogoh di Dusun Tlogomulyo umat lain ikut 

membantu mengaraknya. Menurut kepercayaan umat Hindu ogoh-ogoh ini 

mewakili roh jahat dan ditujuan untuk menyucikan lingkungan alami dari setiap 

polutan spiritual yang dipancarkan dari aktivitas makhluk hidup, termasuk 

manusia.  Arakan ogoh-ogoh yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo 

tidak seperti daerah lain seperti di Dusun Pasirharjo. Dalam Arakan ogoh-ogoh 

hanya dilakukan oleh umat Hindu. Kondisi sosial di Dusun Pasirharjo hampir 

sama dengan Dusun Telogomulyo terdapat kelompok masyarakat yang beragama 

Hindu. Mayarakat Dusun Tlogomulyo memliki kesamaan kepercayaan dangan 

tidak membeda-bedakan masyarakat dari agamanya dalam mengarak ogoh-ogoh. 

Bisa dilihat bahwa arakan ogoh-ogoh kaitannya dalam komunikasi ritual 

merupakan bentuk pemeliharaan suatu nilai-nilai dan kepercayaan yang diyakini 

oleh umat Hindu. Sebagaimana menurut Carey (1997, h. 65) menjelaskan, 

pandangan komunikasi ritual yang menekankan produksi dunia yang koheren 

yang kemudian dianggap untuk semua tujuan praktis, untuk eksis ini untuk 

menekankan konstruksi dan pemeliharaan paradigma daripada eksperimen. Jadi, 

dalam arakan ogoh-ogoh yang dilakukan oleh umat Hindu dibantu dengan umat 

lain merupakan suatu bentuk cara menjaga hubungan antara kedua kelompok 

agama yaitu Hindu dan Islam. Paradigma tentang toleransi merupakan hal yang 
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dijunjung oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo. Kerukunan antar umat beragama 

yang tetap terjaga dan tetap dipertahankan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari 

oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo. Bisa dilihat bahwa kegiatan arakan ogoh-

ogoh yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo, terdapat nilai-nilai 

toleransi di dalamnya dengan saling peduli tanpa melihat berdasarkan agama yang 

dianut. 

Toleransi antar umat beragama di Dusun Tlogomulyo terjadi melalui bentuk 

kegiatan keagamaan, kegiatan sosial. Kegiatan keagamaan yaitu Arakan ogoh-

ogoh dan Syukuran dari umat Islam sedangkan kegiatan sosial yaitu acara Suroan 

dan saling mengunjungi hari besar agama, merupakan identitas masyarakat Dusun 

Tlogomulyo. menurut Carey (1997, h. 33) menjelaskan, pandangan tentang 

komunikasi ritual diarahkan bukan pada perluasan pesan di ruang angkasa tetapi 

pada pemeliharaan masyarakat pada waktunya bukan tindakan menyampaikan 

informasi tetapi representasi keyakinan bersama. Saling membantu masyarakat 

Dusun Tlogomulyo merupakan bentuk tradisi yang dalam komunikasi ritual 

diarahkan untuk menjaga nilai-nilai yang diakui bersama. Selain itu ritual-ritual 

sosial seperti Suroan itu juga menuntut masyarakat saling berinteraksi satu dengan 

yang lain. Adanya interaksi melalui ritual sosial di Dusun Tlogomulyo merupakan 

bentuk bersatunya antar kelompok agama tanpa adanya skat.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan dalam membangun 

hubungan antar kelompok agama Islam dan Hindu di Dusun Tlogomulyo melalui 

interaksi antar masyarakat. Di Dusun Tlogomulyo terdapat kegiatan desa yang 

mempertemukan kedua kelompok agama sehingga terjadinya interaksi. Kegiatan 

desa yang rutin dilakukan di Dusun Tlogomulyo yaitu arakan ogoh-ogoh, 

Pindapata, Kegiatan saling mengunjungi saat hari besar agama. Kegiatan 

keagamaan arakan ogoh-ogoh dan Pindapata di Dusun Tlogomulyo tersebut 

merupakan kegiatan yang memiliki nilai-nilai toleransi yaitu kerja sama, gotong-

royong, saling memahami dan menghormati.  

 Kegiatan arakan ogoh-ogoh merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat 

Hindu menjelang Nyepi di Dusun Tlogomulyo. Semua umat di Dusun 

Tlogomulyo meskipun brbeda agama mendukung acara tersebut. Rasa toleransi 

yang ditunjukkan oleh masyarakat Dusun Tlogomulyo dibuktikan dengan 

membantu membuat ogoh-ogoh dan ikut mengaraknya. Kegiatan yang rutin 

dilakukan di Dusun Tlogomulyo yaitu acara Pindapata yang dilakukan menjelang 

Waisak. Acara Pindapata merupakan pemberian derma makan atau memberi dana 

makan kepada bikhu Vihara Blaerejo. Seluruh umat dari berbagai agama di Desa 

Balerejo menghormati dan mengharagai acara tersebut karena sebagai bentuk 

pemeliharaan hubungan agar tetap harmonis.  
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 Bisa disimpulkan Toleransi antar umat beragama di Dusun Tlogomulyo 

membantu dalam kegiatan keagamaa dan kegiatan sosial diarahkan dalam 

komunikasi ritual dipercayai bersama dalam menjaga hubungan. Melalui kegiatan 

keagamaan yaitu Arakan ogoh-ogoh acara Syukuran dari umat Islam hal tersebut 

merupakan bentuk toleransi umat beragama. Sedangkan kegiatan sosial yaitu 

acara Suroan dan saling mengunjungi hari besar agama, merupakan identitas 

masyarakat Dusun Tlogomulyo yang diyakini sebagai ruang untuk 

mempertemukan semua masyarkat Dusun Tlogomulyo dalam upaya untuk 

menjaga hubungan meskipun berbeda agama. Rasa toleransi yang dipelihara oleh 

masyarakat Dusun Tlogomulyo dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat 

menghindarkan gesekan-gesekan antar kelompok beragama. Terbukti bahwa dari 

dulu hingga sekarang meskipun masyarakat Dusun Tlogomulyo menganut agama 

yang berbeda tidak ada gesekan antar kelompok beragama. Hubungan antar 

kelompok beragama di Dusun Tlogomulyo terjalin dengan baik tanpa adanya skat 

yang memisahkan antar kelompok.  

5.2 Saran  

1. Masyarakat Dusun Tlogomulyo hendaknya berhati-hati pada saat pemilihan 

kepala desa. Karena dalam pemilihan biasanya terdapat isu SARA yang bisa 

memecah belah hubungan antar kelompok beragama. Sebab di Dusun 

Tlogomulyo terdapat kelompok masyarakat Islam, Hindu, Budha, dan 

Khatolik. Jadi, semua individu maupun kelompok agama di Dusun 

Tlogomulyo harus mewaspadai kelompok saat menjelang pemilihan kepala 

desa yang berusaha memecah belah tidak terpengaruh terhadap provokasi 
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yang berbau SARA. Memelihara hubungan antar umat beragama lebih 

penting agar kehidupan masyarakat Dusun Tlogomulyo tetap terjalin rukun.  

2. Diharapkan kepada orang tua Dusun Tlogomulyo pentingnya menanamkan 

rasa toleransi sejak dini. Para orang tua di Dusun Tlogomulyo harus mampu 

memberikan contoh yang nyata tentang rasa toleransi antar umat beragama 

dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya menanamkan rasa toleransi sejak 

dini agar generasi penerus Dusun Tlogomulyo mampu memahami dan 

menghormati agama lain. 

3. Perlunya komunikasi antar tokoh agama di Dusun Tlogomulyo untuk 

menciptakan hubungan yang harmonis. Komunikasi dan koordinasi antar 

tokoh agama diperlukan untuk menjaga hubungan dalam masyarakat Dusun 

Tlogomulyo yang menganut berbeda-beda agama. 

4. Tokoh masyarakat harus mampu mencegah kelompok asing dari luar yang 

masuk ke Dusun Tlogomulyo. Kelompok asing yang masuk ke Dusun 

Tlogomulyo bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang 

untuk memecah belah kelompok agama. Mencegah kelompok asing 

merupakan bentuk untuk mencegah hal-hal yang bisa merusak hubungan 

antar kelompok beragama.  
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Lampran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: wawancara dengan narasumber bapak Sugimin sebagai Ketua RT 11 

dan bapak Nurcahyo pada 16 Oktober 2019 

Gambar 8:wawancara dengan narasumber Bapak Wujud masyarakat 

muslim pada 16 Oktober 2019 
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Gambar 9: wawancara dengan Narasumber Ibu Maryati sebagai guru mengaji 

pada 25 Oktober 2019 

Gambar 10: Wawancara dengan narasumber Bapak Setiyoko sebagai 

kepala Desa Balerejo pada 29 Oktober 2019 

Gambar 11: Kegiatan peringatan Maulid Nabi SAW yang dilakukan 

di mushola Al-Iklas pada 10 November 2019 
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Gambar 13: Wawancara dengan narasumber Bapak Yatno Sebagai ketuan RT 

01 pada 25 Oktober 2019 

Gambar 12: Kegiatan Pindapata menjelang Waisak dan 

pecalang melakukan pengamanan 
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Gambar 14: Mushola yang bersebelahan dengan Pure di SD Tlogomulyo. 

digunakan untuk beribaah murid dan guru SD Tlogomulyo 
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Gambar 15: Surat ijin peneliti melakukan penelitian di Dusun Tlogomulyo 
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Transkrip Wawancara 

Informan 1 Bapak Wujud Warga Tlogomulyo, wawancara dilakukan pada 

16 Oktober 2019 

Wujud: jago lurah seng ora membeda-bedakan suku.   

Peneliti: Berarti lurahe netral nggeh pak ? 

Wujud: enggak, anu…Mbedakne suku. Lurahe kan Hindu, seng kene kan 

mayoritas Islam, wi dek’e pancen diutamakne kepentingane umat agama 

Hindu 

Peneliti: wooo…ngoten pak! 

Wujud: yo…untung sampeyan ketemu aku opo enek.e, leg ketemu wong seng 

bolone kono yo di…tutup-tutupi  

Peneliti: wooo….mayoritas leg enten kepentingan agama ditutupi-tutupi pak! 

Wujud: enggeh no….! lha mengke leg wonten nopo-nopo kan gak penak leg gak 

ditutup-tutupi leg bolone. Nggeh ta…! 

Peneliti: ealah enggeh-enggeh…! 

Wujud: coro sampeyan tekon aku coro nganu intel penak.e ngomong. Aku nduwe 

konco maling kan yo omong gak nduwe. Aku omong yo enggak maling 

Peneliti: enggeh….podo-podo nutupine  

Wujud: naaah….! Kan ngoten! Leg kulo kan secara terbuka nopo enek.e 

Peneliti: misal.e nopo pak kepentingan umat Hindu seng diutamakne ? 

Wujud: enggeh ngeten…kan mayoritas wong islam, sedangkan lurah.e umat 

Hindu. Umpamane wong islam nduwe kepentingan arepe ijab.an, niki 

surat menyurat yo dipersulit. Neng leg sukune dipenakne, cepet dilayani. 

Dipersulit soal.e gak tau dilayani ngoten loh! Dadak dilokne seng ngene 

seng ngene kowe biyen gak milih aku 
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Peneliti: berarti respon tanggapane dipersulit nggeh pak! 

Wujud: enggeh…leg wong seng duduk sukune utowo maune wong seng gak milih 

dek’e. kan ngoten! 

Peneliti: teng mriki pernah terjadi konflik antar warga wonten pak ? 

Wujud: ya…sakdurunge 5 dino wingi kudu bentrok mas, permasalahan tim.e kono 

karo tim sebelah 

Peneliti: bentrok.e perkoro nopo pak ? 

Wujud: yawes goro-goro, salah swijine antara jago lan jago dekdekan lurah kui. 

Peneliti: wooo…pemilihan lurah! 

Wujud: enggeh peilihan lurah…dek’e kan maine duit…leg lurah relawan seng 

didukung masyarakat kan gak gawe duit, dadine sebagian masyarakat seng 

ora mbeneh wi disogok duit satus utowo seket wes gemblinding melu ndi 

seng enek duite….kan ngono!.....tapi leg seng utek,e mbeneh wi yo gak 

arep gelem disogok yo panggah arep tujuan.e…digoleki seng bener. 

Peneliti: tujuan.e untuk kemajuan bersama enggeh pak ? 

Wujud: naaah kan tujuane ngoten… 

Peneliti: enggeh diarahne seng bener lan diayomi 

Wujud: wah teng mriki ruwetan akeh mas, masalah banyu saluran air niki. Niki 

kan sejatine amprahe kui gak sampe 700 munggah batese teko pusat. 

Peneliti: enggeh pak 

Wujud: yo toooo! Kui kenyataan sedang pemasangane dikenekne dana 300 seng 

omahe kulon dalan. Niku namu biaya nyogok.e dalan tok…durung 

pemasangan trus amprahe lain maleh Rp. 1.600.000  

Peneliti: katah enggeh pak! 
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Wujud: parah wong kene ki mas! Tapi sejatine masyarakat kene ki nggone wong 

mendo-mendo. Lha seng pinter wes dicangkup karo wong kui. Ngono loh 

mas! 

Peneliti: enggeh pak 

Peneliti: panjenengan asli mriki nggeh pak? 

Wujud: enggeh asli mriki…wong kulo niki ket lurah pertama seng mboten enten 

dareah teng mriki lurah pertama kulo mpun enten.  

Peneliti: lurah pertama teng mriki agamane nopo pak ? 

Wujud: Islam…mbah Samurijinah, yo terus temurun teng Pak Poniran Abri, terus 

temurun maleh pak Jianto, temurun maleh niki Pak Yoko seng anyaran 

niki podo kaleh putu kulo kelahirane. Lha niki kan terpanis sembarang kan 

kurang pas mas. Wong masalah glandang medun, kui janji karo 

masyarakat duit 100 juta digae mbangun dalan kui 300 meter tapi 

pelaksanaan oleh 150 meter wes entek. Mpun mboten entek kesamaane 

duit nandi parane mboten nggenah pun pinten-pinten titik enggeh niku. 

Masang bangunan enggeh mboten entek…coro keterangan bor yo ra enek. 

Yowes sacara enek bangunan tapi, gak enek genah.e ngonten mas. 

Peneliti: dadi,e catatan secara rinci mboten enten pak ? 

Wujud: enggeh Boten enten, mboooten enten….wes pokok.e sembarang-mbarang 

dienyangi dewe mas. Gak enek teko masyarakat diwenehi ngerti dana iki 

medun sakmene terus digawe mbangun iki-iki entek.e sak mene blas. 

Selama dek’e dadi lurah 5 tahun iki dereng pernah rapat umum dereng tau.  

Peneliti: misal.e pak leg enten pembangunan bersama untuk kepentingan bersama 

niku dientene rapat warga nopo tau pak?  

Wujud: dereng wonten!  Enggeh namung sak grub dek’e perangkat desa tok.  

Peneliti: warga nopo mboten dilibatkan pak ? 
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Wujud: masyarakat? blaass….mboten enten. Sedang wonten petugas 

LMD/KLMD. Nikumen seng wau sajak.e mboten dicocok.e kaleh dek’e 

leg umpamine rapat enggeh mboten digunakne. Ning leg setuju kaleh 

dek’e niku enggeh tetep digunakne….leg kulo enggeh ngomong opo 

enek e. apik yo apik leg elek yo tak omongne elek! Mek opo nyatane 

mas. 

Peneliti: teng mriki ketua RT & RW agamane nopo pak? 

Wujud: Islam, kamituwone yo Islam. Seng paling akeh wonge yo islam.  

Peneliti: leg daerah lingkungane kepala desa niku roto-roto Hindu pak ? 

Wujud: enggeh katah Hindu.ne….sak grub.e mriku kan dulur-dulur. Dek.e ki seng 

dibentuk nang kantor-kantore ki koyo dulur-dulure mas. Wes enek 

sembarang tanpa dibuka karo masyarakat mas.  

Peneliti: berarti istilahe koyo sepihak ngoten pak ? 

Wujud: enggeh-enggeh, duko seng dikajengne pripun, kui ki aku gak ngerti 

tujuane piye karepe  piye aku gak ngerti. Opo-opo ae secara ben terbuka 

ben gak ngerti tekan endi-endi. Kanggeane wong coro entuk hasil yo gak 

ngerti karepe kono. Opo masyarakat ki encene disepelekne dianggep piye 

yo gak ngerti! Hehehehe….aneh niku pancene. Riyen niki enten wong 

pusat arepe adek tower, lha sak wilayahe seng kiro-kiro ketinggian tower 

niku dilumpukne, ngoten niku wonten wong seng usul mboten setuju 

ngaamuk! Nggeh lurahe.  

 

Peneliti: berarti mekso niku pak ? 

Wujud: enggeh encene mekso, pokok intine mekso. Mekso niku pancene. Mengke 

leg kulo omong goroh sampeyan jupuk tonggo maleh kulo sampeyan 

baturi jak.i teng mriki  kulo jak.i omong pripun ceritane mengke leg podo. 

Ngoten looh! Tapi gak keleru wonge kono  seng dijimuk loh mengko leg 

wonge kono seng dijimuk yo kabeh serba ditutup-tutupi.  
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Peneliti: mengke kulo wawancara maleh teng masyarakat agama Islam 

Wujud: mengke jenengan mlebet teng panti gene mas Imam nopo pak Karni. Leg 

pak Karni bapak.e pak Imam yogane. Mengke sman nemoni pak sugimin 

niku kan anggota BPD leg enek program opo-opo kan usul, niku enggeh 

digeting. Eggeh dilepas sakniki! Dereng dangu niki nglepasne. Misale 

woten rapat usul nggeh mboten dikanggekne usulane. Akhire digetingi 

terus dilepas diganti uwong. 

Peneliti: berarti engkang wong seng tumut pro niku nggeh berarti dibolo nggeh? 

Wujud: enggeh….leg seng pro tetep digunakne teng kantor mriku leg seng 

mboten setuju kaleh programe dek’e nggeh dilepas 

Peneliti: berarti kados diskriminasi ngoten pak? 

Wujud: nggeh pokok.e leg gak manut dek’e digeting ngoten loh mas! 

Peneliti: niku ket kapan pak permasalahan ngeten niku? 

Wujud: loh…mpun suwi, ket ngadek lurah sepisanan, enten tonggo seng bade 

ngijabne anak ngoten nggeh…ketok leg wong kui mboten milih 

dek’e…nggeh dilayani tapi nggeh dipersulit ngoten! Wong jaluk surat 

teng kantor nggeh ngoten. Stempel kan digowo lurah, seng nguasai kan 

lurah…kaleh perangkat-perangkat desa mpun digaekne njaluk setempel 

nggeh dadak uber-uberan…golek.i! weruho ditinggal delik. 

Peneliti: kalawingi pemilihan desa nggih pak ? 

Wujud: enggeh wingi….wingi niku mriko menang tim-tim.e arak-arak.an turut 

dalan ki jan koyo mbuh!  

Peneliti: pemilihane teng pundi pak?  

Wujud: teng Lapangan Balerejo, niku dek’e diiring teng motor nang 

ngarep mburine sepedahan mpun sederet-deret nge gass karo ngebell ki 

wis…ngetril-trilan kaleh bengok-bengok ngoten.  

Peneliti: calon kades.e pinten pak ? 
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Wujud: kaleh mas, namine nggeh sami-sami Yoko. Leg seng yoko agama islam 

leg umpamine dadi wes -jan apik. Dukungane saking masyarakat dewe. 

Majuo-majuo pak, bene antar umat beragama bene rukun. lha niki loooh 

mpun wonten ancaman bojone kamituwo…leg sampe dek’e dadi lurah.e 

ngadek maleh seng lawas dek’e nggeh ajenge dilepas. Soal.e wes ketok 

leg nylenteng ketok leg ajenge milih mriko….ngoten loh leg mboten 

miliih dek’e. mpun duineni mriku, kiyambak.e nggeh mpun omong kulo 

bojone kamituwo niku pak Umar. Aku dilepas….dilepas bienee kulo 

ngoten nggeh. Kowe masalahe yo luweh wareg yo njajal alungan golek 

ingon dewe, kowe gak dadi kader nang deso kan yo jek iso mangan. Kulo 

ngotene nggehhan! Jan pehh nemen mas pokok.e!  

Wujud: lha wong niki loh nggeh leg mboten percoyo. Niki mriki maleh nggih 

polisi wilayah Doko  Kantibnas. Mriki niki wonge mriki loh nggeh 

omah.e ngerepe lurah. Sampun ping 3 mriki niki ngajak nglebokne niku.  

Nglebokne seng wong-wong mboten bener niku, mpun ping 3 nggeh 

ngajak kulo niki. Laah leg liwat bupati niki didekani pak! Tapi niki ben 

langsung diselidiki teko nduwur pak! Teko KPK ae….niku nggeh dulure 

niku jan dulur! Polisi kaleh Lurah, Lestari kaleh katimun. Katimun niki 

tunggale bapak.e, Lestari niki nggih pak.lik, Yoko niki nggeh keponakan 

seng dadi lurah niki. Wong telu niki mas dulur kabeh. 

Peneliti: seng diselidiki niku nopo pak ? 

Wujud: terutama banyu niku. Mengke leg mpun banyu niku mpun mrembet teng 

dan desa.  

Wujud: aku yo enggak ngenyek loh mas bapak.e lurah seng dapuk niku. Leg coro 

gak ngadek dadi lurah coro mangan ngono yo paling podo karo aku, 

golek utangan. Sarehne ketumpangan dadi lurah menang nguasai nyekel 

duit, baeyuuh sembarange saiki. 

P: hasil.e ketok nopo mboten pak niku hasil.e ? 
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Wujud: nggeh mbangun omah, tuku sedepa gedi-gedi ngono kui 2, tuku 

mobil…..ngadekne tower radio penyiar coro jawane, nggae judi, klotok 

sewengi puluhan juta og kalahe! Pokok.e parah-parah mas niki janne 

Peneliti: terutama nggeh niku pak terutama masalah seng ditutup-tutupi niku 

Peneliti: nyuwun sewu leg seumpomo perbinccangan ngeten niki insyallah aman 

nggeh tapi ? 

Wujud: enggeh kulo niki omong opo enek.e  

Peneliti: mpun kersane mboten nopo-nopo nggeh! 

Wujud: Mboten! Wong sedang winginane mantun visi misi teng lapangan mriki 

nggeh, kan weruh leg kulo niki mboten seneng kaleh dek’e. di iring-iring 

kaleh tim.e…enten ngajengan mriki kulo ote-ote sumuk mari delok gek 

panas-panas. Muni.ne nggeh ngoten niki L: “pak wujud monggo teng 

griyo kidul wonten sepeda” W:”enggeh mengke leg enten sepeda kulo 

sambute” L: “ojo sampe supe pak wujud tgl 12 pilihan”. W: “niku seng 

kulo demeni seng kulo pilih”. Nggeh kulo terang-terangan mawon. Leg 

coro pitik yo podo-podo ngabruk.e, niate namung niku. Tapi Cuma.e 

bolone niku nggeh katah leg kulo ijen-ijenan. Dadi.e leg coro tarungo 

kulo mesti kalah mesti dikroyok. 

Wujud: leg coro aku wadul nang wong nduwur aku yo nggak dienggep mergane 

aku wong ijen. Laaah niki loh! Maksute ngajak sepeda niki ngajak 

totoan, intine ngoten. Kon nggandeng karepe sepedahe.  

Peneliti: narasumber seng ngertos permasalahan mriki sinten pak ? 

Wujud: jenengan cobi Pak Sugimin kulon mriku sebagai RT. Leg sebelahe RW.ne 

agamane Hindu  

Peneliti: daerah kulon iku masyarakat nopo nggeh pro kaleh masyarakat Islam ? 

Wujud: leg teng daerah mriku masyarakate nggeh setengah berlawanan. Masalahe 

enek neng setitik wong islam kui malah justru melu seng wong gak 
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bener. Namine pak Mandung, pak Arif niku malah justru pro kaleh pak 

Yoko.  

Peneliti: misale pak, masyarakat islam wonten acara tahlilan sedangkan enten 

tonggone beragama Hindu. Nopo diundang pak masyarakat Hindu ? 

Wujud: nek.e umpamane ngene mas, umpamane wong islam nylameti wong mati 

mbeleh wedus. Tonggo seng Hindu sekitar lingkungan diundang mangan 

tok karo gendurene!. Leg tahlilan.e khusus wong islam. Nggeh tasek 

rodok akrab teng lingkungane. Tapi leg seng wong Hindu nduwe acara 

yo blass gak ngundang-ngundang gak enek lingkungane seng diceluk.  

Peneliti: namung nggeh sami-sami menghargai nggeh pak. 

Wujud: lha nek.e seng yayasan niki Namine Imam. Umpamine dino besar oleh 

sumbangan sapi wedus mbuh tekan ngendi, niku nggeh korban 

ngeratakne Islam, Hindu, sembarang agama. kulo dikon ngeratakne niku 

wong nggeh jenenge panganan.   Leg roto diratakne, leg gak roto sak 

tekane. 

Peneliti: masyarakat Hindu sakderenge Nyepi nopo wonten acara pak ? 

Wujud: niku seng mesti yo teng sanggar niku, leg gak ngirim ambengan/sesajen 

teng jolosutro dikelek.ne, terus yo ogoh-ogoh ngono kae. Yo ngoten 

niku. Yo leg perkoro dolan-dolanan mas, podo dolane bodone. Tapi 

sebagian nggeh enek dingge ketimbangan.e anuu…dienggo tutup 

timbangane ora melu dolan.  

Wujud: peh niki leg seng paling parah nggeh masalah bangun bangunan mas, 

nggeh duit teko negoro niki bangun nggeh gak mari-mari. Njogat-njogat 

mbuh nandi parane duit. 

Peneliti: mbiyen niku lurah.e tasik wong agama islam pripun pak kondisine ? 

Wujud: enggeh sae, antar agama niku ora enek ceritane dendam permasalahan 

batin dendam opo ae ora enek. Terus pelayanan masyarakat hebat cepat 
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dilayani. Sak durunge lurahe kene kabeh niki wong Islam. Keempat niki 

Hindu sampe sakniki dua periode  

Wujud: Desa mriki masyarakat desa mboten saget ngajokne serifikat tanah. 

Mergane tanah mriki milik perkebunan. Lha niki masyarakat sebagian 

mpun gadah sertifikat koq mboten iso niku pripun loh?  

Peneliti: leg mpun enten sertifikat niku kan nggeh jelas wonten tanah.e  

Wujud: lha nggeh ta! Leg kecuali niki leg blas dereng enten pemutihan sertifikat. 

Masuk niki, tanah mriki niku  milik perkebunan saget disertifikatne niku 

luwes. Enggeh ta!...wong presiden mbiyen wes intruksi leg tanahe arep 

disertifikatne ayoo bareng-bareng. Koq saiki muni gak iso loh! Gek niku 

mboten diwarah teng masyarakat terkait program niku. Wayae kan nggeh 

diomongne, wang masyarakat kabeh iki masyarakat balerejo leg 

pemutihan sertifikat seng tanahe durung disertifikat ndang disertifikatne. 

Kan nggeh ngoten! Mbooten! Malah dibeku. Gek wong niki seng diarep-

arep sertifikat seng gratis. Nggeh wonten dana ki yo nggakokeh 

Informan bapak Sugimin sebagai ketua RT 05, wawancara dilakukan pada 

16 Oktober 2019 di rumah bapak Sugimin 

Peneliti: panjenengan asli mriki pak ? 

Sugimin: Eggeh asli mriki kulo 

Peneliti: njenengan paring asmo sinten ? 

Sugimin: Sugimin  

Peneliti: di lingkungan ini apakah pernah terjadi konflik antar warga ? 

Sugimin: belum pernah terjadi hanya…akhir-akhir ini hubungan antar masyarakat 

agak renggang. Karena pemilihan kepala desa, ada dua kubu dari kedua 

agama Islam dan Hindu. Masyarakat yang beragama Hindu mendukung 

calon Kades yang beragama Hindu. masyarakat muslim mendukung 

calon kades beragama Islam namun, ada masyarakat muslim mendukung 
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calon kades dari agama Hindu. Kondisi sosial disini sebelumnya 

warganya rukun. Saat hari raya idul fitri masyarakat beragama Hindu 

mengunjungi rumah masyarakat muslim. Dan setelah Nyepi masyarakat 

muslim mengunjungi rumah masyarakat beragama Hindu. 

Peneliti: bagaimana pak sikap masyarakat Islam saat agama Hindu merayakan 

hari raya Nyepi ?  

Sugimin: toleransi masyarakat disini, saat hari raya kedua agama masyrakat saling 

berkunjung ke rumah-rumah. Saat hari raya Nyepi Masyarakat muslim 

mengunjungi rumah masyarakat agama Hindu begitupun sebaliknya. Bila 

hari raya Idul Fitri masyarakat Hindu mengunjungi rumah masyrakat 

muslim  

Sugimin: rumahnya mana ?  

Peneliti: Bagaimana pak kondisi sosial  disini toleransi antar umat beragama ? 

Sugimin: kondisi toleransi disini sementara terlihat bagus. Contohnya  Saat hari 

raya idul fitri semua masyarakat beragama Hindu kompak mengunjungi 

rumah masyarakat muslim. Dan setelah Nyepi masyarakat muslim 

kompak mengunjungi rumah masyarakat beragama Hindu. Tetapi dalam 

urusan kegiatan agama masing-masing terlihat, sikap ketua agama Hindu 

terhadap umat islam terlihat tidak mau rukun. contohnya pada setiap 

bulan diadakan pertemuan di Lestari terlihat saat tidak rukun terjadi pada 

saat di Tlogomulyo sebelah utara mengadakan suatu pengajian, tokoh 

agama Islam mengundang Umat Hindu, umat Khatolik, umat Kristen. 

Maksud untuk mengundang umat agama lain yaitu untuk mengajak 

masyarakat untuk kerukunan. Karena pengajian dan ibadah di Masjid itu 

berbeda, kalau pengajian itu umum Mungguhe umat tetapi kalau umat 

agama lain diundang itu nanti bisa dilihat nilainya “apakah didalam 

pegajian tersebut ada nilai-nilai yang menjelekkan umat lain” itu umat 

Hindu bisa melihat sendiri di pengajian. Kemudian yang kedua, ada 

pengajian di musola lingkungan RW saya. Pengajian tersebut 
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mengundang Camat Wlingi. Waktu mengantarkan undangan yang 

menerima undangan adalah pegawainya. Diperkirakan undangan tersebut 

tidak disampaikan ke Pak Camat. Kemudian saya tanya ke pak Camat 

“pak apakah hadir di pengajian?” kemudian menjawab “tidak pak, saya 

tidak menerima undangan”. Pada saat pertemuan di Lestari yang 

menghadiri adalah seluruh perangkat desa dan lembaga di masyarakat 

Balerejo. Dari pihak Lestari berbicara “kalau pengajian itu caranya tidak 

perlu mengundang umat Hindu, menurut saya tidak cocok untuk 

mengundang umat Hindu”. Begitu…! Kemudian saya angkat bicara 

“maaf pak, kalau untuk tujuan antar umat beragama di desa Ringintelu 

terdapat bermacam-macam agama. kalau Hari raya Idul Adha saat ada 

kegiatan atau pengajian yang menghadiri adalah umat agama lain dari 

agama Hindu”. Lestari menjawab “tetapi menurut saya tidak cocok 

pengajian mengundang umat lain”.  

Sugimin: kemudian menindak lanjuti permasalahan undangan pengajian untuk 

Pak Camat, Lurah angkat berbicara “kalau ada pengajian itu seharusnya 

ijin terlebih dahulu”. Kemudian saya usul “maaf pak, selama ini saya di 

Blaerejo Tlogomulyo disini dari dulu bila diadakan pengajian tidak perlu 

ijin hanya pemberitahuan ke kantor desa dan memberikan undangan itu 

ada. Kalu ijin itu tidak ada”. Jadi, menurut saya terlihat bahwa tidak 

rukun menurut Ketua BPD dan Lurah bila terdapat kegiatan umat Islam 

tidak cocok “menurut mereka tidak boleh bersatu”. Masyarakat disini 

terlihat bersatu dan rukun hanya pada saat hari besar agama Idul Fitri dan 

Nyepi. Hal tersebut disebarkan di luar desa bahwa “kerukunan umat 

beragama di Balerejo memang nomor satu”. Tetapi menurut saya hal 

tersebut tidaklah pas!  

Sugimin: setiap tahun disini tanggal 1 Muharram masyarakat selalu mengadakan 

acara warung makan gratis, dihadiri oleh berbagai masyarakat yang 

berbeda agama.  
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Sugimin: disini takbir keliling ditiadakan, karena masyarakat muslim sudah 

menyadari karena ada suatu kejadian dulu pada saat takbir keliling…ada 

masyarakat terkena petasan hanya mengalami luka ringan. Tetapi kabar 

tersebut disebar-sebarkan bahkan sampai keluar desa. Bila saat perayaan 

sebelum Nyepi masyarakat beragama Hindu melakukan arak-arakan 

ogoh-ogoh keliling desa. 

Peneliti: setiap tahun apakah terdapat kegiatan yang melibatkan kedua agama ? 

misalkan bersih desa, karnaval 

Sugimin: disini setiap tahun mengadakan acara karnaval. Tetapi tahun ini 

ditiadakan karena, mendekati pemilihan lurah  

Peneliti: menurut pak Sugimin, kesadaran warga saling tolong-menolong 

bagaimana meskipun berbeda agama ? 

Sugimin: masyarakat disini kesadaran untuk hal tersebut bagus, misalkan ada 

warga yang mengadakan acara dirumahnya tetangga didekat rumahnya 

mau membantu tanpa memandang agama yang diyakini berbeda. 

tujuannya adalah saling membantu untuk menjaga kerukunan  

 

Informan bapak Warno sebagai ketua RW 09, wawancara dilakukan pada 

18 Oktober 2019 di rumah bapak Warno 

Peneliti : nama Bapak siapa ? 

Warno : Bapak Warno 

 Peneliti : apakah bapak penduduk asli Tlogomulyo ? 

Warno : saya penduduk asli disini 

Peneliti : masyarakat disini mayoritas menganut agama apa pak ? 

Warno : mayoritas Islam, ada juga menganut agama Hindu…masyarakat yang 

menganut agama Hindu juga lumayan banyak. 
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Peneliti : bagaimana kehidupan sosial di lingkungan ini mengenai antar umat 

beragama ? 

Warno : menurut saya baik-baik saja, masyarakat sudah mempunyai kesadaran 

tolong-menolong tanpa memandang perbedaan agama. Saat hari raya idul 

fitri semua masyarakat beragama Hindu kompak mengunjungi rumah 

masyarakat muslim. Dan setelah Nyepi masyarakat muslim kompak 

mengunjungi rumah masyarakat beragama Hindu. 

Peneliti : apakah disini pernah terjadi konflik antar warga ? 

Warno : tidak pernah  

Peneliti : menurut pak Warno, bagaimana cara menjaga kerukunan antar warga ? 

Warno : menurt saya, kesadaran menghargai dan menghormati antar warga 

meskipun berbeda agama merupakan aspek dalam menjaga hubungan. 

Misalkan diadakan iuran sukarelawan untuk membangun mushola semua 

warga baik yang bergama Islam maupun Hindu mensetujui adanya iuran 

tersebut.  

Peneliti : apakah masyarakat beragama Hindu memberikan sumbangan ? 

Warno : masyarakat Hindu memberikan sumbangan 

Peneliti : misalkan masyarakat muslim memberikan sembako, apakah hanya 

masyarakat muslim yang menerima ? 

Warno : tidak, semua masyarakat mendapatkan sembako tanpa membeda-bedakan 

agama yang dianut.  

Peneliti : menurut pak Warno apakah arti toleransi ? 

Warno : menurut saya arti toleransi adalah ketika warga mampu memahami 

perbedaan dengan saling memahami dan menghormati agama lain 

Peneliti : langkah apa yang bapak lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat 

beragama ? 
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Warno : menurut pengalaman saya untuk menjaga kerukunan antar umat 

beragama masyarakat Islam dan Hindu, misalkan ada pembagian 

sembako. Semua masyarakat mendapatkan sembako secara merata. Tidak 

memandang dari agama apa yang dianut oleh masyarakat. dan jumlah 

sembako yang dibagikan kepada warga semuanya sama. Tidak ada yang 

dikurangi saat pembagian. 

Peneliti : bagaimana sikap masyarakat beragama Islam saat masyarakat beragama 

Hindu melaksanakan ibadah Nyepi ? 

Warno :  sikap masyarakat Islam diam saat nyepi, tidak melakukan aktivitas yang 

bisa mengganggu jalannya ibadah Nyepi. Masyarakat Islam sudah 

memahami dan mengerti saat masyarakat Hindu melaksanakan ibadah 

Nyepi. Misalkan pada saat bulan puasa, masyarakat beragama Hindu 

terkadang membagikan takjil untuk masyarakat Islam dan malamnya 

masyarakat Hindu ikut ronda (membangunkan orang untuk sahur) 

Peneliti : pada saat Nyepi apakah ada aktivitas di mushola misalkan adzan, 

mengaji ? 

Warno : pada saat hari Nyepi segala kegiatan di mushola ditiadakan karena, untuk 

menghormati umat Hindu saat menjalankan ibadah Nyepi 

Peneliti : bagaimana menurut pak Warno kepemimpinan lurah sekarang meskipun 

dari latar belakang agama Hindu ?  

 Warno : menurut saya pelayanan terhadap warga baik, tidak membeda-bedakan 

masyarakat Hindu maupun Islam. Saat pertemuan warga lurah bersikap 

sangat baik, mengayomi warga, memberikan salam “assalamuallaikum” 

kemudian memberikan salam untuk umat Hindu. tidak membedak-

bedakan antar umat semua warga sama, kalau membeda-bedakan 

tidaklah bagus. Karena untuk mewujudkan kerukunan antar warga 

meskipun agama yang dianut berbeda-beda.  
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Warno : saat mushola membutuhkan dana lurah mau memberikan sumbangan, 

uang tersebut merupakan uang pribadi lurah. 

Peneliti : bagaimana menurut bapak, apakah nyaman bersanding dengan 

masyarakat yang berbeda agama ? 

Warno : menurut saya nyaman tidak ada permasalahan sampai saat ini. Semua 

masyrakat mampu hidup rukun tolong-menolong tidak memandang 

agamanya yang dianut. 

Peneliti : misalkan masyarakat beragama Islam mengadakan acara keagamaan, 

bagaimana sikap masyarakat Hindu ? 

Warno : bulan September kemarin disini mengadakan acara pengajian besar acara 

1 Muharram, masyarakat Hindu mau ikut membatu memberikan bantuan 

tenaga dan sumbangan berupa uang/makanan. Begitupun sebaliknya saat 

masyarakat beragama Hindu mengadakan acara, masyarakat muslim 

diundang semua.  

Peneliti : saat hari raya idul Adha kemarin apakah semua masyarakat 

mendapatkan daging kurban ? 

Warno : semua masyarakat mendapatkan daging kurban, meskipun dari agama 

Hindu, Kristen semua warga mendapatkan daging kurban. Tidak 

membeda-bedakan meskipun Idul Adha perayaan dari masyarakat 

beragama Islam daging kurban dibagikan merata untuk semua warga. 

jangan hanya masyarkat muslim saja yang dibagikan masyarakat Hindu 

juga harus mendapatkan daging kurban. 

Peneliti : apakah pernah terjadi masyarakat pindah agama ? 

Warno : pernah, perpindahan agama karena pernikahan. Mengikuti dari keluarga 

mayoritas agama yang dianut. Perpindahan agama tidak ada paksaan, 

karena hal tersebut keyakinan dirinya sendiri.   
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Peneliti : di lingkungan ini apakah masing-masing agama dari Hindu dan Islam 

mempunyai kegiatan keagamaan secara rutin ? 

Warno : masyarakat Islam mempunyai kegiatan Yasinan setiap minggunya yaitu 

pada hari  kamis dan ibu-ibu setiap hari minggu kegiatan tibakkan. Dari 

masyarakat beragama Hindu kegiatan rutinan setiap Legi dan Kliwon. 

Kegiatannya yaitu arisan dan ramah-tamah dihadiri oleh seluruh 

masyarakat yang beragama Hindu agar selalu rukun kompak antar warga. 

Peneliti : disebelah SD Balerejo terdapat mushola dan Pure, apakah milik sekolah 

?  

Warno : mushola dan Pure yang bersebalahan tersebut milik sekolah. Mushola 

yang bersandingan dengan Pure digunakan siswa SD Balerejo untuk 

beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa. 

Peneliti : apakah tokoh masyarakat sudah memberikan rasa aman dan nyaman 

meskipun masyarakat menganut agama yang berbeda-beda ? 

Warno : sampai saat ini lurah sudah memberikan rasa aman dan nyaman untuk 

warganya, mengayomi masyarakat tanpa membeda-bedakan agama yang 

dianut.  

Narasumber Bapak Jarno sebagai ketua RW 11, wawancara dilakukan pada 

18 Oktober 2019 di rumah bapak Jarno 

Peneliti : bapak penduduk asli Tlogomulyo ? 

Jarno : saya asli penduduk Ringintelu, kemudian pindah di Tlogomulyo tahun 

1992 sampai sekarang 

Peneliti : menurut bapak bagaimana kondisi sosial masyarakat disini meskipun 

berbeda agama ? 

Jarno : masyarakat disini hidup rukun meskipun berbeda agama. Saat hari raya 

idul fitri semua masyarakat beragama Hindu kompak mengunjungi rumah 
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masyarakat muslim. Dan setelah Nyepi masyarakat muslim kompak 

mengunjungi rumah masyarakat beragama Hindu. 

Peneliti : apakah disini pernah terjadi konflik ? 

Jarno : alhamdulilah…belum pernah, warga hidup tentram dan damai 

Peneliti : menurut anda apakah arti toleransi ? 

Jarno : meskipun masyarakat hidup berbeda keyakinan namun harus bisa hidup 

rukun, dengan menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. 

saling tolong-menolong tidak memandang latar belakang kepercayaan. 

Peneliti : apakah terdapat kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat 

meskipun berbeda agama? 

Jarno : misalnya kegiatan kelompok tani, yang tergabung di dalam kelompok tani 

yaitu masyarakat desa yang bekerja sebagai petani. Petani yang tergabung 

menganut berbagai agama, yaitu ada yang beragama Islam, Hindu, 

Khatolik. Di dalam kelompok tani juga terdapat kegiatan arisan  

Peneliti : menurut bapak bagaimana menjaga kerukunan antar warga yang berbeda 

agama ? 

Jarno : cara menjaga kerukunan yaitu kesadaran setiap warga dengan 

menghormati dan menghargai meskipun berbeda agama, hati-hati 

berbicara agar tidak menyinggung perasaan 

Peneliti : bagaimana sikap masyarakat yang beragama Hindu ketika masyarakat 

muslim mengadakan acara keagamaan pengajian ? 

Jarno : sikap masyarakat Hindu ikut membantu dengan tenaga, misalnya 

membantu mengarahkan parkir, menata kendaraan, menjaga jalannya 

pengajian. Hal tersebut merupakan kesadaran masyarakat yang beragama 

Hindu tanpa ada paksaan 

Peneliti : bagaimana sikap masyarakat muslim jika masyarakat beragama Hindu 

mengadakan acara keagamaan ? 
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Jarno : misalkan ada sebelum arak-arakan ogoh-ogoh. Dengan kesadaran 

masyarakat muslim ikut membantu membuat patung ogoh-ogoh dan ada 

juga yang ikut mengarak-arak ogoh-ogoh.   

Peneliti : bagaimana sikap masyarakat muslim saat masyarakat beragama Hindu 

melaksanakan Nyepi ? 

Jarno : sikap masyarakat muslim menghormati, dengan cara tidak menghidupkan 

sound, mengumandangkan adzan dengan volume yang pelan 

Peneliti : disini masyarakat mayoritas menganut agama apa pak ? 

Jarno : mayoritas agama Islam, tetapi ada agama lain yaitu Hindu, Kristen, Budha 

Peneliti : apakah setiap tahunnya terdapat acara bersama yang melibatkan kedua 

agama ? 

Jarno : setiap tahunnya terdapat kegiatan bersih desa. Dengan cara semua agama 

berdoa di lapangan Balerejo. Masyarakat melakukan do’a secara 

bergantian  

Peneliti : dari masyakat Islam apakah terdapat kegiatan keagamaan secara rutin ? 

Jarno : dari masyarakat muslim kegiatan yasian setiap malam Jumat terkadang 

setiap hari minggu pengajian di musola  

Peneliti : dari masyarakat Hindu apakah terdapat kegiatan keagamaan secara rutin 

? 

Jarno : masyarakat Hindu setiap bulannya mengadakan acara Kliwonan. Diadakan 

keliling kerumah warga yang mendapatkan giliran  

   

 

Narasumber Pak Yatno sebagai ketua RT 01, wawancara dilakukan pada 25 

Oktober 2019 di rumah bapak Yatno 
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Peneliti : apakah disini terdapat kegiatan keagamaan dari kedua agama Islam dan 

Hindu ?  

Yatno : dari masyarakat muslim kegiatan keagamaan yang dilakukan rutin yaitu 

Yasinan. Dilakukan setiap malam jumat dan Tibak.an bagi masyarakat 

muslim khususnya ibu-ibu. Sedangkan dari masyarakat yang beragama 

Hindu acara keagamaan dilakukan setiap Kliwon atau disebut dengan 

acara Kliwonan. Dilaksanakan oleh perkumpulan umat Hindu masyarakat 

Tlogomulyo, kegiatan Kliwonan yaitu doa bersama dan ramah tamah 

antar masyarakat. Kliwonan dilakukan secara bergantian dari rumah ke 

rumah yang mendapatkan giliran  

Peneliti :  bagaimana sikap masyarakat Hindu ketika masyarakat muslim 

mengadakan acara pengajian ? 

Yatno : masyarakat yang beragama Hindu biasanya membantu dengan bantuan 

berupa tenaga. Membantu memasak, membantu menata parkir, menjaga 

di luar saat jalannya pengajian. Terkadang masyarakat Hindu juga 

menyumbang berupa uang atau bahkan makanan. 

Peneliti : bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama disini ?  

Yatno : Saat hari raya idul fitri semua masyarakat beragama Hindu kompak 

mengunjungi rumah masyarakat muslim. Dan setelah Nyepi masyarakat 

muslim kompak mengunjungi rumah masyarakat beragama Hindu. hal 

tersebut dilakukan untuk memelihara kerukunan antar umat beragama 

saling memahami dan menghormati.  

Peneliti : apakah pernah terjadi masyarakat yang pindah agama ? 

Yatno :  pernah, saya dulu beragama Hindu kemudian pindah ke agama Islam. 

Saya memeluk agama Islam sejak 5 tahun lalu. Karena mayoritas 

dirumah ini memeluk agama Islam, lantas saya memilih untuk ikut 

memeluk agama Islam. 

Peneliti : apakah ada paksaan untuk pindah agama ? 
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Yatno : tidak ada paksaan dari siapapun. saya pindah agama karena dari diri saya 

sendiri untuk memeluk agama Islam 

Peneliti : agama apa yang dianut oleh keluarga dan saudara bapak ? 

Yatno : saya dari keluarga yang beragama Hindu. semua saudara saya beragama 

Hindu…jika saya berdoa membaca tulisan latin karena membaca tulisan 

arab belum bisa   

Peneliti : bagaimana menurut anda cara menjaga kerukunan antar warga ? 

Yatno : di lingkungan saya agama yang dianut oleh masyarakat berbeda-beda. 

Cara menjaga kerukunan antar warga yaitu bila akan mengadakan acara 

bersama, maka semua warga dikumpulkan untuk membahas bersama-

sama. Masyarakat yang terlibat saling memberikan masukan. Dari 

pertemuan antar warga tersebut diharapkan kerukunan di lingkungan ini 

tetap terjaga, saling memahami antar masyarakat meskipun berbeda 

agama. perkumpulan warga didasarkan bukan karena agama, membahas 

permasalahan atau penyuluhan program dari desa.  

Peneliti :  apakah ada kegiatan bersama setiap tahunnya ? 

Yatno : disini setiap tahunnya mengadakan acara Karnaval, bersih desa, acara 

suroan. Acara suroan yaitu bazar gratis yang diadakan oleh masyarakat. 

bazar Suroan dihadiri oleh semua masyarakat Tlogomulyo  

 

Narasumber Ibu Sir Maryati istri dari kamituwo (tokoh masyarakat) dan 

sebagai guru mengaji, wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2019 di 

mushola Al-Ikhlas 

Peneliti : apakah sudah lama tinggal di desa Tlogomulyo? 

Maryati : kurang lebih saya tinggal disini ikut suami saya sudah 20 tahun  

Peneliti : bagaimana kondisi kehidupan masyarakat desa Tlogomulyo meskipun 

berbeda agama ? 
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Maryati : masyarakat disini menganut 4 agama yaitu agama Islam, Hindu, Budha, 

antara Khatolik dan Protestan. Ada semua disini Allhamdulillah, disini 

tidak ada masalah. Masyarakat disini saling toleransi meskipun berbeda 

agama. apabila kami sebagai umat muslim bila merayakan Idul Fitri 

atau kegiatan keagamaan lain, umat beragama lain berkunjung. 

Kemudian bila umat lain merayakan Nyepi atau natal masyarakat 

muslim mengunjungi rumah masyarakat yang merayakannya. 

Walaupun masyarakat muslim tidak berkecimpung di dalam 

kegiatannya tetapi umat muslim mengunjungi rumah umat lain sebagai 

bentuk untuk menghormati 

Peneliti : apakah disini pernah terjadi konflik antar warga ? 

Maryati : alhamdulillah belum pernah terjadi, semoga tidak pernah. Itu yang 

pertama masalah perayaan hari raya, yang kedua kita mempunyai 

kegiatan kerja bakti. Ya..sudah semua warga baik muslim maupun 

Hindu saling membantu. Semisalnya dari masyarakat muslim ada 

kematian dari masyrakat Hindu ikut membantu mempersiapkan di 

rumah duka. 

Peneliti : misalkan dari masyrakat muslim mengadakan pengajian, apakah 

masyarakat yang beragama Hindu ikut membantu ? 

Maryati : di dalam pengajian masyrakat beagama Hindu tidak ikut, tetapi 

masyarakat Hindu intinya ikut membantu dalam hal kegiatan tersebut. 

Kalau waktu pengajiannya sebagian masyarakat beragama Hindu ada 

yang hadir kalau diundang dalam pengajian. Dari tokoh-tokoh agama 

juga ikut hadir dalam acara pengajian. Disini mayoritas muslim dari 

muslimnya sekitar 60%, dari Hindu sekitar 30%, dan sisanya beragama 

Budha dan Khatolik.  

Peneliti : bagaimana menurut anda peran tokoh masyarakat dalam menjaga 

kerukunan ? 
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Maryati : peran tokoh disini sangat mendukung masyarakat tanpa memandang 

agamanya. Misalkan ada kematian itu biasanya kan, disini misalnya 

malam belum dimakamkan….tetapi besok pagi. Semua warga 

meskipun berbeda agama ikut melek.an di rumah duka. 

Peneliti : apakah masyarkat disini mempunyai kegiatan keagamaan yang 

dilakukan secara rutin ? 

Maryati : kalau disini dari masyarakat muslim mempunyai kegiatan Yasinan, 

kalau yang dari umat Hindu kegiatan Kliwonan kegiatannya yaitu 

berdoa bersama dan sarahsehan.  

Imam : kerukunan antar warga disini masih terjaga, antar warga saling 

menghormati dan menghargai, meskipun berbeda keyakinan…sudah 

berjalan sendiri-sendiri tanpa mengganggu agama yang lainnya.   

Maryati : disini masih ada kegiatan Genduren dari masyarakat muslim, kalau dari 

masyarakat beragama Hindu yaitu Maweda kegiatan di dalamnya yaitu 

seperti syukuran. Bila umat Hindu mengadakan syukuran umat muslim 

juga ikut diundang maka sebaliknya jika masyarakat muslim 

mengadakan Genduren umat agama lain juga ikut diundang. Intinya 

masyarakat saling mengundang agar hubungan antar masyarakat 

meskipun berbeda agama tetap terjaga.  

Peneliti : apakah disini terdapat kegiatan pertemuan antar warga ? 

Maryati : kegiatan pertemuan dilakukan per RT. Bila ada program dari desa, hal-

hal yang penting lainnya maka diadakan pertemuan warga. 

Peneliti : apakah disini terdapat kegiatan Suroan ? 

Maryati : disin terdapat kegiatan Suroan setiap tahunnya. Kegiatan Suroan yaitu 

pasar gratis masyarakat beragama Islam maupun Hindu ikut serta 

menyediakan makanan. Masyarakat yang mengunjungi pasar gratis 

boleh mengambil makanan yang disediakan tanpa dipungut biaya. 

Semua masyarakat menudukung acara tersebut 
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Peneliti : berjalan berapa lama acara pasar gratis disini ? 

Maryati : sudah berjalan 5 tahun, acara tersebut di dijaga oleh masyarakat dari 

kedua agama. dari masyarakat muslim yaitu Banser kemudian dari 

masyarakat Hindu Pecalang. pecalang dari sekumpulan pemuda-

pemuda dari agama Hindu. 

Peneliti : bagaimana sikap masyarakat muslim ketika umat Hindu melakukan 

ibadah nyepi ? 

Maryati : sikap masyarakat muslim disini menghormati umat Hindu dengan tidak 

mengganggu seperti mengumandangkan adzan dengan pelan, tidak 

mengunjungi rumah. Intinya masyarakat muslim disini sudah menghargai 

dan menghormati saat jalannya ibadah nyepi. Warga disini sudah terbiasa 

meskipun berbeda keyakinan  

Peneliti : apakah disini pernah terjadi warga pindah agama ? 

Maryati : masyarakat disini pernah pindah agama, yang menjadi penyebab 

perpindahan agama yaitu pernikahan. Karena harus seiman Islam dengan 

Islam dan Hindu dengan Hindu. dalam perpindahan agama tidak ada 

paksaan dari manapun, dari dalam diri orang tersebut. karena agama 

adalah keyakinan tidak bisa dipaksakan.  

Peneliti : menurut anda apakah arti toleransi ? 

Maryati : menurut saya arti toleransi yaitu kita saling menghargai dan memahami 

hak kepercayaan masing-masing individu dari masyarakat tersebut atau 

diri kita sendiri. 

Imam :  lingkungan disini kalau ada pengajian masyarakat ya ikut ada yang 

membantu berupa tenaga bahkan membantu dalam bentuk uang atau 

makanan.  

Maryati : kebetulan kepala desa disini beragama Hindu. dulu-dulu kepala desanya 

beragama Islam.  
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Peneliti : menurut anda bagaimana cara menjaga kerukunan antar warga meskipun 

berbeda agama? 

Maryati : yang terpenting adalah saling menghargai antar warga maka kedepannya 

tidak ada permasalahan. Kita saling menjaga dan menghormati 

lingkungan kita meskipun beda agama otomatis kedepannya tetap rukun.  

Peneliti : toleransi antar umat beragama disini berarti masih tinggi ? 

Maryati : masih tinggi, ada beberapa warga yang menganut agama Budha ketika 

merayakan hari raya Waisak. Kita dari masyarakat muslim maupun dari 

masyarakat Hindu bersilahturahmi ke rumah masyarakat yang merayakan 

Waisak. Kalau saat Nyepi kita dari umat muslim ikut menyiapkan kue-

kue seperti mereka yang merayakan untuk suguhan bila ada yang 

berkunjung. Kalau Natalan, masyarakat yang menganut Khaltolik 

presentasenya sedikit. Kita hanya mengunjungi rumah warga yang 

merayakan Natal. 

Peneliti : menurut anda apakah nyaman meskipun masyarakat menganut agama 

yang berbeda-beda? 

Maryati : saya disini hampir 20 tahun saya kira tidak ada masalah mungkin dari 

diri kita masing-masing. Kalau nyaman dan tidaknya itu kalau kita sudah 

punya keyakinan masing-masing saya rasa tidak ada masalah  

Peneliti : apakah di Pure selalu ada kegiatan ? 

Maryati : sementara ini tidak ada karena di dalamnya ada renovasi. Dari umat 

Hindu ketika sebelum Nyepi mengadakan acara arak-arakan ogoh-ogoh. 

Diarak ke Kecamatan kemudian diarak keliling desa. Setelah arak-

arakan ogoh-ogoh besoknya ibadah Nyepi kemudian berkunjung ke 

rumah-rumah umat Hindu. berkunjung ke rumah-rumah bisa 

berlangsung selama satu minggu hingga semua rumah terkunjungi 

Peneliti : berapa tahun tradisi mengunjungi rumah setelah Nyepi di Balerejo ? 
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Maryati : sudah bertahun-tahun bahkan pak Imam masih kecil sudah ada tradisi 

ini 

Peneliti : apakah terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh kedua agama dari Islam 

dan Hindu ? 

Maryati : aturan secara tertulis tidak ada hanya kesadaran dari warga sendiri. 

Sampai saat ini tidak adak gesekan-gesekan antar umat beragama, 

masyarakat saling menghormati dan memahami meskipun berbeda 

agama. 

Peneliti : misalkan kegiatan kerja bakti, apakah semua warga ikut kerja bakti ? 

Maryati : kegiatan kerja bakti semua masyarakat meskipun berbeda agama 

kompak hadir dalam melaksanakan kerja bakti. 

Maryati : seperti hari raya Qurban, saat pembagian daging Qurban semua warga 

baik muslim maupun non muslim mendapatkan daging dibagikan 

secara merata. Tetapi dari umat Hindu ada yang membantu saat 

penyembelihan Hewan disini. 

Peneliti : menurut anda bagaiaman pandangan anda sebagai umat muslim terhadap 

umat Hindu ? 

Maryati : menurut saya kita saling menghormati dan memahami perbedaan 

keyakinan. Masalah keyakinan merupakan hak individu masing-masing 

tidak boleh diganggu. Keyakinan agama disini berjalan sendiri-sendiri 

dengan menurut aturan agama yang dianut individu. Bila ada Hajatan 

semua warga membaur menjadi satu tanpa membeda-bedakan agama.  

Maryati : kalau perpindahan agama itu karena pernikahan dari Islam ke Hindu 

maupun sebaliknya Hindu ke Islam.  

 Peneliti : ketika umat Hindu mengadakan acara keagamaan, apakah umat muslim 

diundang atau bahkan membantu? 
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Maryati : seperti arak-arak ogoh-ogoh ada masyarakat muslim yang ikut 

berpartisipasi, ikut membantu membuat ogoh-ogoh, ikut mengarak-

ngarak. Itu yang membantu pemuda-pemuda muslim 

Peneliti : ketika ada ronda membangunkan orang untuk sahur, apakah umat Hindu 

terganggu? 

Maryati : tidak terganggu bahkan  umat Hindu ada ikut ronda untuk 

membangunkan orang sahur 

Peneliti : kegiatan keagamaa dari umat muslim apakah rutin dilakukan ? 

Maryati : setiap ahad Wage di yayasan diadakan pengajian, setiap sabtu wage ibu-

ibu dari muslimat fatayat mengadakan Yasinan, Tibak.an, Manakib.an 

 

Narasumber Pak Setiyoko sebagai Kepala Desa Balerejo, wawancara 

dilakukan pada 29 Oktober 2019 di rumah bapak Setiyoko 

Peneliti : bagaimana kondisi sosial di desa balerejo meskipun masyarakat berbeda 

agama ? 

Setiyoko : toleransi disini bagus, tetapi masa-masa politik kadang ya…taulah 

jualan paling laku kan jualan agama. jadi ada ya… beberapa orang yang 

pasti memancing di air keruh. Contohnya: pasti terdapat isu SARA 

tetapi kita lihat kenyataanya sampai saat ini Balerejo dengan kondisi 

nasional yang seperti itu politik SARA terlalu mengemuka tetapi disini 

masih bagus toleransinya. Terbukti,ini kan pilkades baru dilaksanakan 

tanggal 15 kemarin. Saya bisa terpilih lagi padahal, kalau umat non 

muslim itu hanya 25%  mayoritas muslim. Padahal kemarin 

pertarungan kepala desa hanya 2 calon yang satu kebetulan  dari 

muslim dan saya sendiri dari Hindu. tetapi kita tidak membawa 

identitas agama walaupun isu SARA pasti kental karena Head to head 

perbedaan keyakinan. Tapi kalau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

bagus tidak ada permasalahan. Contohnya terkait ada kematian, terkait 
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ada yang membangun rumah itu tidak memandang agamanya apa, 

semua pasti hadir. Termasuk hari raya antar warga saling mengunjungi. 

Disini itu ada 5 agama yaitu Hindu, Islam, Kristen, Budha, Khatolik 

Cuma konghucu yang tidak ada. jadi ada 4 tempat ibadah di desa 

Balerejo terdapat Gereja ada, Vihara ada, Pure ada, Masjid ada. dan 

kegiatan-kegiatan tertentu yang di Kecamatan Wlingi atau bahkan di 

Kabupaten Blitar disini termasuk embrionya. Kalau ada kegiatan 

apapun saling mengisi akhirnya contohnya disini kalau ada acara ogoh-

ogoh. Kalau umat Hindu ada acara ogoh-ogoh itu pasti saudara-saudara 

yang lainnya mendukung dan membantu. Baik dari umat Budha, umat 

muslim, maupun dari Kristen itu ikut membantu ikut membuat ogoh-

ogoh dan termasuk ngaraknya. Kalau dari saudara muslim nanti ada 

kegiatan solat ied, pengajian itu dari saudara-saudara Hindu, Budha, 

Kristen itu ikut menjaga dan mengamankan. Kalau di acara agama 

Budha ada acara Pindapata atau derma makan itu juga dari rekan-rekan 

Hindu maupun muslim itu sudah berjalan secara turun-temurun bahkan 

satu rumah terdapat 1,2, 3 keyakinan itu sudah biasa. Jadi, tidak ada 

masalah di Balerejo ini. Mungkin ya…namanya perbedaan terkadang 

itu menjadi sumber masalah manakala ada pemicunya tetapi, disini 

tidak ada. nah… pemicu itu kadang ya itu.. unsur politik atau orang dari 

luar. Kalau disini sampai saat ini masih aman-aman saja dan semoga 

tetap rukun dan tetap aman.  

Peneliti : apakah di Balerejo terdapat pecalang ? 

Setiyoko : ada, pecalang itu bahasa di Bali kalau disini taruna darma, 

sama…kalau di Jogja jogoboyo. Jogoboyo itu menjaga kalau ada 

bahaya atau apa, pecalang pun ‘’eee ‘’ seperti keamanan ditingkat 

banjar atau lingkungan di Bali. Tapi kalau disini pecalang itu dia 

serbaguna jadi eee membantu seperti kegiatan agama. jadi kalau ada 

acara di Pure dia bisa serbaguna bisa jaga keamanan lalu lintas bahkan 

membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Pure. Istilahnya ngayah, 
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ngrayah itu yaa…kerja bakti…eee,,kalau Unia itu kalau dari saudari 

muslim berupa sodaqoh ya beramal…kalau Uniya Ngayah itu 

cenderung berupa tenaga. Ada disini! Dan saat ini di Kecamatan Wlingi 

itu bahkan sudah sampai ke Kabupaten Blitar, kalau dari sini itu 

kegiatan di pemerintahan pun, pengamanan gereja atau kegiatan-

kegiatan acara pemerintah entah event-event apa, di taman Wlingi atau 

dimana itu biasanya mendatangkan dari Pecalang, Banser, Pemuda 

Gereja semuanya terlibat. Jadi kebersamaanya sudah nampak, di 

Balerejo ada beberapa yang menjadi anggota Pecalang. selain itu di 

Balerejo ini sekolahan yang mempunyai tempat ibadah komplet di 

Balerejo. Di Balerejo 1 itu ada Centia (Wihara kecil), ada Batmasari 

Pure atau Pure Kecil, ada Mushola, ada nanti dibangunkan gereja itu di 

satu kawasan di satu sekolahan SD Balerejo 1. Di SD Balerejo 3 itu 

juga ada Pure dan juga musholanya ada. karena dua keyakinan ini yang 

ada. jadi, tempat ibadah pun berdekatan disini tidak ada masalah. 

Bahkan pernah, pengajian pun lokasinya di tempat orang Hindu. itu 

sudah biasa, jadi kita tidak ada skat. Masalah keyakinan kan masalah 

pribadi, seperti itu…kebetulan disini ketua umat Hindu Kabupaten 

Blitar berdomisili disini yaitu pak Lestari. Sebagai ketua PHDI 

Kabupaten Blitar. Jadi disini bagus-bagus saja tidak ada masalah 

Peneliti : apakah pernah terjadi masyarakat yang berpindah keyakinan ? 

Setiyoko : ada, beberapa kali…biasanya perpindahan agama itu faktor perkawinan 

biasa, ada dari muslim masuk Hindu…dari Hindu masuk Muslim. Dari 

Kristen masuk muslim. Dari muslim masuk Kristen. Adaa! Dan kita 

tidak akan mempersulit orang yang pindah agama. karena apa, karena 

itu kan hak dari individu. Tetapi kita ikuti aturan yang ada dalam artian, 

supaya tidak terjadi konflik atau apa..jadi kalau ada orang yang mau 

pindah agama atau pindah keyakinan disini kami sarankan dia pamit 

dulu ke tokoh agama sebelumnya. Siapa tahu dia bernasehat tidak jadi 

pindah agama. terus, setelah itu mengetahui tokoh agama sebelumnya 
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terus masuk ke tokoh agama yang dia tuju. Jadi biar tidak ada konflik, 

nah…jadi bener-bener wes berpamitan yaa Kulonuwun…setelah 

pamitan dari agama sebelumnya dia Kulonuwun ke agama yang baru. 

Jadi seperti itu biasanya ada ijin tertulisnya. Mengetahui tokoh agama 

sebelumnya…biar tidak terkesan ada konversi agama. karena 

mengagamakan orang yang sudah beragama itu sama saja kita 

menolong ikan yang tenggelam. Mengagamakan orang beragama 

menurut saya, kurang pas !  

Peneliti : apakah terdapat persyaratan khusus bila masyarkat menikah beda 

agama? 

Setiyoko : tidak ada persyaratan khusus hanya, sebelum melaksanakan pernikahan 

tetapi kita ikuti aturan yang ada dalam artian, supaya tidak terjadi 

konflik atau apa…kalau ada orang yang mau menikah pasangan beda 

agama harus menemui tokoh agama masing-masing. Sehingga tokoh 

agama mengetahui bahwa masyarakatnya akan menikah meskipun beda 

agama. 

Peneliti : bagaimana penanggalan yang digunakan oleh masyarakat Dusun 

Tlogomulyo bila melakukan pernikahan beda agama Hindu dengan 

Islam ? 

Setiyoko : meskipun pernikahan pasangan beda agama di Tlogomulyo 

menggunakan sistem penanggalan jawa dan saka. Karena umat Hindu 

wajib menggunakan sistem penanggalan saka dalam pernikahan. Bagi 

calon pengantin muslim disini menggunakan penanggalan jawa. Dalam 

menentukan hari pernikahan pasangan beda agama tergantung 

kesepakatan kedua keluarga. Dalam menggunakan penanggalan Saka 

kebanyakan hari baik pada awal-awal bulan. Sedangkan dari penggalan 

jawa sendiri terdapat bulan-bulan tertentu yang tidak diperbolehkan. 

Jadi penentuan hari pernikahan biasanya dari muslim mengikuti dari 
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pihak Hindu kecuali bulan yang tidak diperbolehkan sedangkan dari 

Hindu menganut ketetapan awal-awal bulan yang diyakini hari baik. 

Peneliti : apakah terdapat kegiatan keagamaan secara rutin ?  

Setiyoko : ada..! kalau disini kalau yang umat Hindu Kliwonan itu malam kalau 

dari umat muslim Yasinan malam Jum’at itu. Kalau kebaktian umat 

Budha Selasa malam Rabu di Wihara. Jadi, masiing-masing ada kegiatan  

Peneliti : kegiatan apa yang dilakukan saat Kliwonan ? 

Setiyoko : yaaa…anjangsana seperti yasinan ke masing-umat dan sembahyang 

bersama disitu. Bergilir! Itu di umat Hindu seperti itu. Selain itu ada 

cara tertentu kalau di Muslim ada Tahlil kalau di Hindu ada Pitra Puja 

doa setelah ada orang meninggal…itu ada disini. Kalau disini saya 

sampaikan kerukunan masih bagus, orang itu masih bagus, kita lihat 

dari…boleh kita katakan 75% lebih saudara dari muslim, saya sendiri 

dari non muslim masih bisa diterima menjadi pemimpin disini kan 

berarti toleransi masih bagus..begitu! bahkan untuk kedua kalinya saya 

memerintah dua periode ini.   

Peneliti : bagaimana sikap umat muslim ketika umat Hindu melaksanakan ibadah 

Nyepi ? 

Setiyoko : menghormati! Biasa tetep ada menghormati, kalau karena kita ini 

bukannya mayoritas dari Hindu tidak bisa diperlakukan seperti di Bali. 

Tapi paling tidak, kita bisa lihat di  lingkungan sekitar ini sudah saling 

menghormati. Karena hari Nyepi kan…identik dengan mati lampu, dan 

tidak keluar rumah, jadi kalau disekitar yang umat Hindu ya sepii 

memang! Tapi, akses jalan untuk apa ya biasa..cumaan, masih ada 

penghormatan lah, saling menghormati lah…kalau pas hari raya.nya 

yaitu bedanya. Kalau hari raya Nyepi itu saudara-saudara muslim atau 

umat yang lain, itu main ke saudara-saudara kita yang Hindu. 

sebaliknya kalau Idul Fitri dari saudara saudara non muslim berkunjung 

ke saudara-saudara muslim. Hal ini masih berjalan seperti itu…jadi, 
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masih bagus lah! Tidak ada…apa ya ? masih belum terkontaminasi 

lah… seperti di kota. Kalau hari raya pokoknya kalau sudah solat Ied 

pulang, makan-makan dah ke pantai entah kemana…kalau disini masih 

anjangsana atau silahturahmi ke tetangga. Hal itu masih berjalan. 

Sebenarnya kalau di Tegalasri juga ada, tapi yang disini lebih majemuk  

Peneliti : apakah pernah terjadi permasalahan antar warga ?  

Setiyoko : kalau permasalahan antar warga tidak ada, Cuma…pernah suatu waktu 

ada yang namanya jemaah Jaulah. Jemaah jaulah itu yang berpakaian 

jubah-jubah itu, dia menginap di masjid…membawa kompor atau apalah. 

Naah, itu mendapat penolakan dari takmirnya. Dari takmir dan 

penyungsung masjid. Akhirnya disuruh tidak boleh menginap di masjid. 

Cuman seperti itu, tidak ada permasalahan yang lain. 

Peneliti : berapa orang pak ? 

Setiyoko : kan orang-orang jauh kita tidak ada yang mengerti . identitasnya, 

kadang tidak membawa KTP. Ada lebih dari 5 orng koq. Berpindah-

pindah lokasi disana ditolak jalan lagi ke masjid mana lagi. Karena 

kadang, mungkin intinya sama…cuman, dalam pelasanaan sehari-

harinya ada perbedaan-perbedaanyang sudah dilakukan oleh warga, 

akhirnya terjadi penolakan- penolakan supaya daerah kita tidak 

dimasuki seperti itu. Tetapi yang enyelasaikan juga, dari takmir dan 

FKDM (Forum Kewaspadaan dini masyarakat). difasilitasi 3 pilar, 3 

pilar itu dari Babinsa, babinkabtimnas.nya jalan. Jadi, tidak ada 

masalahnya, di Balerejo sudah baiklah..terkait agama baguslah nggak 

ada masalah. Dari bangkespol pun pernah kunjungan kesini, dari FKUB 

(Forum Kerukunan Umat Beragama) pernah kesini di kantor desa  

Peneliti : menurut anda apakah arti toleransi ?  

Setiyoko : arti toleransi, menurut saya toleransi itu saling menghargai saling 

menghormati tanpa memaksakan kehendak kita. Jadi bukan hanya lif 

servis jadi bukan hanya diomongkan tetapi itu harus teraplikasi dalam 



119 

 

 

kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sowaja kalau ngumpul kelihatan 

foto bareng-bareng kan itu cuman formaslitas yang penting itu 

pengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya! 

 

Catatan Observasi Penelitian 

 Berdasarkan observasi non partisipan yang dilakukan oleh peneliti di 

depan rumah mayoritas penduduknya beragama Hindu maka akan terlihat 

rumah ibadah “pura” di halaman rumah mereka yang digunakan untuk 

sembahyang. Di Pure kecil tersebut di depannya terdapat kain yang 

bercorak kotak-kotak berwarna hitam dan putih. 

 Berdasarkan observasi partisipan peneliti lakukan dalam peringatan 

Maulid Nabi bertepat di mushola Al-Ikhlas masyarakat RT 04 waktu 

pelaksanaan yaitu Ba’da Magrib (setelah selesai solat magrib). Per 

keluarga membawa makanan dalam bentuk nasi kotak. Masing-masing 

masyarakat perkeluarga membawa empat nasi kotak. Umat muslim dengan 

membawa makanan masing-masing langsung memasuki mushola Al-Iklas 

kemudian, makanan nasi kotak langsung diletakkan ditengah. Setelah 

meletakkan nasi kotak ditengah langsung mengambil tempat duduk di 

pinggir dengan posisi mengitari makanan. Setelah menunggu kurang lebih 

30 menit masyarakat hadir acara Maulid Nabi dimulai. Pemuka agama 

membuka acara dengan pidato sedikit mengenai maksud dan tujuan acara 

Maulid Nabi. Dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek kemudian 

semua berdiri sambil membaca solawat nabi. Setelah selesai membaca 
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doa, makanan langsung dibagikan ke masing-masing umat yang hadir dan 

dimakan bersama-sama. 

 Berdasarkan observasi pastisipan peneliti pertemuan antar warga 

dilakukan dirumah salah satu warga yaitu pada malam hari pukul tujuh 

malam. Pertemuan antar warga dihadiri oleh semua warga yang berbeda 

latar belakang agama. Kegiatan pertemuan antar warga di dalamnya yaitu 

ramah tamah (sarahsehan), membahas permasalahan dilingkungan atau 

program desa, arisan. Kegiatan pertemuan warga dilakukan secara rutin 

yaitu setiap satu bulan sekali tanggal lima. 

 Berdasarkan observasi partisipan peneliti dalam acara syukuran khitanan 

yang dilaksanakan dirumah bapak samsul. Dalam acara syukuran khitanan 

bapak samsul tidak hanya mengundang masyarakat yang beragam Islam 

namun, juga mengundang tetangganya yang beragama Hindu. Masyarakat 

yang diundang dari agama Hindu yaitu berjumlah empat orang yaitu 

tetangga terdekat bapak Samsul. Masyarakat muslim yang hadir 

menggunakan busana atasan baju muslim bawahan menggunakan sarung 

serta di atas kepala menggunakan peci.  

 masyarakat Hindu yang hadir dalam acara syukuran menggunakan baju 

sopan dengan atasan baju berkerah bawahan menggunakan celana kain. 

Setelah semua undangan hadir acara syukuran khitanan langsung dimulai, 

acara tersebut dimulai pukul tujuh. Dimulainya acara syukuran yaitu 
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pidato dari pemimpin doa menyampaikan maksud dan tujuan dari acara 

kemudian membaca surat-surat pendek Alqurán. 

 

 

 


