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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai 

sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia 

memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau 

budaya seni, tapi juga termasuk agama. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 

beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu 

mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan 

berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang 

multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja kerena 

keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama 

yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Kristen Protestan, 

Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah 

perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan 

perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan 

konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu 

sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan 

saling tolong menolong.
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Alif Firdausi,dkk, Makalah Kerukunan antar Umat Beragama (http://shuthajhi.blogspot.com), 

diakses 8 September 2016.  
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Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadi 

setiap golongan antar umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga 

memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari 

suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari 

golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan 

hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.
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Dengan gambaran di atas dan berangkat dari suatu hal menarik untuk 

diketahui, bahwa ada satu daerah tepatnya  di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo. Di desa tersebut terdapat pemeluk agama Islam, Kristen 

Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Di tengah kemajemukan masyarakat dalam 

perbedaan keyakinan agama ternyata mampu membangun sikap untuk saling 

menghormati antar pemeluk agama. 

Dengan kondisi sosial itulah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian tentang “Kerukunan antar Umat Beragama di Desa 

Banaran”(Studi Hubungan antar Umat Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu 

dan Buddha). 

B. Rumusan Masalah. 

 Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka akan kami susun 

rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut untuk membatasi penelitian 

dan membuat kajian yang diteliti menjadi lebih fokus. Rumusan disusun sebagai 

berikut : 
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Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Penerbit Ciputat 

Press, 2005), hlm. 22. 
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1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Desa Banaran mengenai Kerukunan 

antar Umat Beragama? 

2. Bagaimana Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama di Desa 

Banaran? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan. 

a. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Agama Desa Banaran mengenai 

Kerukunan antar Umat Beragama. 

b. Untuk Mengetahui Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama di 

Desa Banaran. 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya 

ilmu perbandingan agama mengenai kerukunan antar umat beragama, 

khususnya relasi dalam bidang sosiologi. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, untuk menambah bahan informasi bagi peneliti 

yang berminat mengkaji lebih mendalam mengenai kerukunan antar 

umat beragama untuk dikembangkan dalam spektrum yang lebih luas 

dan dapat berguna dalam mengembangkan wawasan studi. 

 

 

 


