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ABSTRAK 

Pesta demokrasi selalu meninggalakan jejak negatif dalam hubungannya dengan 

masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Kampung 

Gemblakan Bawah berada di tengah-tengah pusat Kota Yogyakarta, oleh sebab itu 

penyusun tertarik untuk mengangkat peran tokoh agama-agama sebagai tema 

penelitian dengan judul “Peran Tokoh Agama-Agama Untuk Mewujudkan 

Kerukunan  Antar Umat dalam Politik Praktis (Studi Kasus Kampung  Gemblakan 

Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta) ”. Penelitan ini mengambil 

rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana dinamika umat beragama dalam menghadapi 

pemilu di Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, 

2) Sejauh mana peran tokoh agama-agama untuk mewujudkan kerukunan antar umat 

dalam politik praktis di Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Kota 

Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua 

rumusan masalah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif, sementara 

sumber data yang digunakanan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer yang 

merupakan hasil dari temuan di lapangan dan data sekunder yang merupakan 

pendukung dari penelitian ini seperti literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga hal yaitu, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan peneliti adalah 

metode analisis deskriptif dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari data 

yang sudah diperoleh di lapangan. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan akan 

dianalisis menggunakan teorinya Talcott Parsons tentang fungsionalis struktual 

untuk mendapatkan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; Pertama, dinamika kerukunan 

antar umat dalam politik praktis di Kampung Gemblakan Bawah mengalami gejolak 

pada waktu pemilu yang menyebabkan hubungan sosial masyarakat kurang baik 

karena pilihan politik yang berbeda. Kedua, dalam kontestasi politik di tahun 2019 

tokoh agama-agama memiliki peran penting dalam mewujudkan kerukunan antar 

umat, peran tersebut meliputi: 

a) Berperan sebagai informative dan edukatif, dimana tokoh agama-agama 

memposisikan dirinya sebagai leader dalam menyampaikan nilai-nilai agama 

dan mendidik umat untuk mengaplikasikan nilai-nilai kerukunan. 

b) Berperan konsultatif, dimana tokoh agama-agama menyediakan dirinya 

untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi 

masyarakat terutama kerukunan antar umat pada waktu pemilu.  

c) Berperan sebagai advokatif, dimana tokoh agama-agama memiliki tanggung 

jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap 

umat atau masyarakat dari berbagai ancaman perpecahan yang mengusik 

nilai-nilai kerukunan antar umat pada waktu pemilu. 

Kata Kunci: Peran, Tokoh Agama-Agama, Kerukunan antar umat, Politik praktis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Keragaman dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak 

mungkin untuk dihindari. Di dalam keragaman tersimpan potensi yang dapat 

memperkaya warna hidup. Masing-masing pihak baik individu maupun komunitas 

dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun 

dalam keragaman juga tersimpan potensi destruktif yang meresahkan. Spirit 

homogenitas, nafsu politik, nafsu menguasai, dan keinginan menjadi lebih 

dibandingkan yang lain, menjadi faktor yang dapat menghilangkan kekayaan 

khazanah kehidupan yang sarat keragaman. 

 Indonesia sesungguhnya sangat kaya pengalaman berkaitan dengan 

keragaman. Ada masa ketika keragaman menjadi kebanggaan bersama. Ada juga 

masa ketika keragaman menjadi petaka. Segenap pengalaman ini seyogyanya 

menjadi bahan pemikiran bersama untuk mengembangkan model-model 

penyelesaian yang tepat terhadap setiap konflik dan memikirkan langkah-langkah 

strategis dan sistematis untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap positif 

terhadap realitas keragaman.1 

  Menyambut agenda besar lima tahunan di Indonesia, berbagai maneuver 

politik dilakukan hanya untuk mendapatkan satu kursi entah kursi legeslatif, 

eksekutif, maupun yudikatif. Aksi saling tuding-menudingpun tak terhelakan dalam 

                                                           
1 Ngainun Naim, Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam Agama, (Yogyakarta: 

Penerbit Teras, 2011), hlm. 73-74. 
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kondisi semacam ini. Sehingga konflik yang terjadi dalam tubuh internal dunia 

politik di Indonesia semakin hari semakin memanas, meluas, dan tidak berjalan 

dengan optimal sesuai dengan tujuan awalnya.2 

 Menghadapi hajat lima tahunan ini mayoritas masyarakat masih saja berfikir 

paroikal-afektif dalam berpolitik. Mereka belum bisa melakukan refleksi dan 

bersikap evaluatif. Pejah gesang nderek, kata orang Jawa. Hidup mati ikut saja apa 

kata pemimpin atau partai politik yang di pilihnya. Ironisnya, pemimpin atau elite 

tempat mereka bergantung adalah elite yang tak peduli karena miskin hati, rakus 

kekuasaan.3 

 Lebih buruknya masyarakat bawah yang sejatinya ingin berpartisipasi 

dalam merayakan hajat lima tahunan ini menjadi korban. Rasa takut ketika ingin 

menunjukkan identitas pilihannya karena berbagai macam intervensi, fitnah, dan 

segala macam cara di hembuskan oleh para elite politik ketika mayarakat satu dan 

lainnya berbeda dalam memilih partai politik yang sama dengannya. Ini yang perlu 

kita antispasi bersama sejak dini, karena konflik jelas akan tercipta ketika para elite 

politik dan masyarakat sebagai pengikutnya mempunyai pemahaman yang dangkal 

tentang politik yang dianggap mempunyai nilai otoritatif dan kemutlakan dalam 

keyakinan memilih partai politik. Upaya memenangkan dan memaksakan kehendak 

hanya untuk segelintir golongan ini akan mengancam kerukunan antar umat, 

dengan dalih siapa yang berbeda pilihan dengan kita wajib kita musuhi. 

                                                           
2 Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk, Mengapa Kami Memilih Golput, (Indonesia: 

Sagon, 2009), hlm. 23. 
3 Zainuddin Maliki, Politikus Busuk: Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik, 

(Yogyakarta: Galang Press (Anggota IKAPI), 2004), hlm. xxii. 
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 Fenomena ini bukan rahasia, banyak kasus kita temui ketika menjelang 

pemilihan Presiden, Legeslatif, Gubernur, Wali Kota, Bupati bahkan Pemilihan 

Kepala Desa konflik tak bisa di hindarkan. Lihat kasus dalam pemilihan Gubernur 

di DKI Jakarta pada tahun 2017, tentang calon Gubernur DKI Jakarta, yaitu antara 

Basuki Thaja Putra Purnama (Ahok) dan Anies Bawesdan dalam pertarungan 

perpoiltikan. Seperti yang dikatakan oleh pakar politik Philips J. Vermonte 

bahwasannya, “ini membuktikan tidak adanya kesempatan yang sama bagi kaum 

double minoritas seperti Pak Ahok dan orang-orang dari kelompok orang minoritas 

menjadi menahan diri karena melihat pergulatan (agama dan etnis) yang 

sedemikian rupa”.4Dari pendapat di atas ini, isu minoritas dibangun melalui 

keagamaan ataupun etnis yang membuat pecah belah keutuhan bangsa, yang 

menyebabkan kaum minoritas merasa tertindas. 

 Keutuhan bangsa diambang kehancuran ketika grass root saling klaim 

Calon Gubernur yang menjadi pilihannya adalah yang paling baik tanpa 

memikirkan efek dari kedangkalan dalam berpolitik. Isu agama di hembuskan 

menghalalkan segala cara demi kelancaran syahwat politiknya dan isu agama 

menjadi hidangan empuk dalam memainkan politiknya. Sangat di sayangkan ketika 

agama adalah instrument perdamaian kini dijadikan legitimasi dalam berpolitik. 

Masyarakat di benturkan satu dengan yang lainnya ketika pilihan berbeda, keutuhan 

bangsa menjadi taruhan dalam euforia politik. 

                                                           
4 Dalam acara diskusi bertajuk, Hitung Cepat Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran 

Dua, oleh Tempo yang berlangsung di Gedung Tempo Palmerah Barat, Jakarta, 19 April 2017. 

Tempo/Zara Amelia, yang diakses di dalam https://pilkada.tempo.co/read/867599/ahok-djarot-

kalah-pilkada-dki-ini-analisis-pakar-statistik pada tanggal 28 November 2018. 

https://pilkada.tempo.co/read/867599/ahok-djarot-kalah-pilkada-dki-ini-analisis-pakar-statistik
https://pilkada.tempo.co/read/867599/ahok-djarot-kalah-pilkada-dki-ini-analisis-pakar-statistik
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 Seiring dengan kondisi politik di tanah air, tokoh agama pun tampaknya 

mulai terjun langsung dalam permainan politik. Dengan politik praktis tersebut, 

membuat mereka tidak bisa menghindar dari pro dan kontra pada penguasa. 

Tragisnya, tokoh agama menjadikan dalil agama sebagai alat legitmasi politik. 

Kondisi yang demikian dengan sendirinya ikut mempengaruhi terusiknya ukhuwah 

wathaniyah (persaudaraan bangsa) dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan umat 

manusia) di tengah masyarakat. Sekali lagi sungguh memprihatinkan ketika 

ukhuwah sampai terganggu karena persoalan politik praktis. Untuk itu solusi yang 

terbaik harus di tempuh saat ini adalah mengembalikan tokoh agama-agama pada 

esensinya, yaitu sebagai perekat tali ukhuwah. Meski ada beberapa tokoh agama 

terlibat langsung dalam politik praktis tetapi diharapkan tidak meninggalkan hal 

yang lebih penting yaitu persatuan bangsa ini.5 

 Tokoh agama-agama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah  

masyarakat. Tokoh agama memiliki wibawa, kharisma dan di hormati masyarakat, 

karena keluhuran akhlaknya. Tokoh agama dianggap sebagai benteng moralitas 

karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan kepada 

masyarakat bawah, membuat tokoh agama saat ini terpelihara dengan baik, karena 

kejujuran, keikhlasan dan kenetralan di tengah masyarakat.6 

 Dimanapun tempatnya konflik dalam pemilu pasti terjadi sepanjang 

seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka 

                                                           
5 Hamdan Dly, Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia, (Jakarta: 

Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pusat Litbang 

Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2002), 

hlm. 12. 
6 Hasan Mansur, Mengemban Tugas Dakwah, ( Bandung:Mizan, 1996), hlm. 67. 
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bumi ini. Konflik antar perorangan dan antar kelompok merupakan bagian dari 

sejarah umat manusia. Perbedaan pandangan antar perorangan juga dapat 

mengakibatkan konflik. Selanjutnya, jika konflik perorangan tidak dapat diatasi 

secara adil dan proporsioanal, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antar 

kelompok masyarakat.7 

Dalam hal ini memahami dan membangun kesadaran terhadap realitas 

keragaman seharusnya tidak hanya dilakukan ketika konflik terjadi tetapi yang 

justru jauh lebih penting adalah bagaimana kesadaran dan penghargaan terhadap 

keragaman ini menjadi agenda bersama yang harus diperjuangkan tanpa melihat 

apakah kondisinya sedang damai atau konflik. Dengan cara semacam ini, 

kerukunan, toleransi, dan saling menghargai akan menjadi kenyataan.8 

  Semua daerah tentu menginginkan terciptanya persatuan dan kerukunan 

dalam hidup bermasyarakat seperti di kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, 

Danurejan, Yogyakarta yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian. Kampung 

kecil di tengah hiruk pikuk Malioboro ini padat akan masyarakatnya dan riuh dalam 

menyambut event lima tahunan. Ketika satu partai politik menjadi mayoritas, 

ancamannya adalah masyarakat yang ingin menunjukkan identitas pilihannya 

merasa takut karena beberapa faktor. Contoh nyata dalam perayaan euforia politik 

yang meresahkan di tahun ini ketika beberapa masyarakat Gemblakan Bawah saling 

baku hantam ketika berdebat kusir tentang calon presiden dan partai politik dan 

                                                           
7 William Chang, “Berkaitan Dengan Konflik Etnis-Agama”dalam Suaidi Asy’ari buku 

Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Jakarta: Indonesian-Netherlands Coorperation in Islamic 

Studies), hlm. 27. 
8 Ngainun Naim, Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam Agama, (Yogyakarta: 

Penerbit Teras, 2011), hlm. 74. 



6 
 

 
 

yang lebih parah pertengkaran ini melibatkan seorang bos dan  karyawannya 

sendiri. Maka dari itu tema ini dirasa penting untuk diangkat lantaran masyarakat 

ingin menunjukkan identitas pilhannya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. 

Peran tokoh agama-agama diharapkan mampu untuk menjadi pondasi awal untuk 

menciptakan kerukunan antar umat dalam politik praktis. Karena negara menjamin 

proses kebebasan dalam menentukan pilihan lewat demokrasi langsung yaitu 

diadakannya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berangkat dari sebuah kegelisahan penulis, maka dapat ditarik beberapa 

persoalan sebagai langkah untuk memfokuskan penelitian ini. Adapun rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika umat beragama dalam menghadapi pemilu di 

Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta? 

2. Sejauh mana peran tokoh agama-agama untuk mewujudkan kerukunan 

antar umat dalam politik praktis di Kampung Gemblakan Bawah, 

Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan teori Sistem Sosial 

dalam Pendekatan Fungsionalis Struktural Talcott Parsons pada fenomena-

fenomena kerukunan antar umat dalam menghadapi pemilu di Kampung 

Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, yang mana dapat 
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memberikan suatu kebebasan berpolitik tanpa ada rasa tekanan dari pihak yang 

berlawanan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengupas peran tokoh agama-

agama di tengah isu-isu politik dalam pemilu lima tahunan dan ikut andil dalam 

mewujudkan kerukunan antar umat di tengah gejolak perbedaan pendapat antar 

masyarakat satu dengan lainnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan khazanah keilmuan tentang 

kerukunan antar umat melalui teori Sistem Sosial dalam Pendekatan Fungsionalis 

Struktural, sekaligus sebagai sumbangan akademik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tema atau judul 

ini pernah di tulis oleh orang lain, baik berupa buku, skripsi, tesis, ataupun jurnal. 

Pertama, jurnal berjudul “Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Prespektif 

Elite Agama di Kota Malang”.9 Jurnal tersebut di tulis oleh Umi Sumbulah. Sesuai 

dengan judulnya , ruang lingkup dari bahasan tersebut terfokus pada makna 

pluralisme kerukunan umat beragama, upaya-upaya serta hal-hal yang mendukung 

dan menghambat terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Ada perbedaan 

mendasar antara ruang lingkup bahasan jurnal tersebut dengan apa yang penulis 

teliti. Pertama, Teori dan pendekatan yang digunakan berbeda, kedua, meski 

berbicara tentang kerukunan antar umat beragama tapi fokus yang terdapat pada 

jurnal Umi Sabilah bertempat di Kota Malang, sedangkan penelitian ini fokus di 

                                                           
9 Umi Sumbulah. “Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Prespektif Elite Agama di 

Kota Malang”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 22 No. 01, Juni 2015. 
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Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta. Kerukunan 

antar umat dalam politik praktis yang menjadi fenomena yang di cermati. Tentu 

sedikit banyak terdapat perbedaan-perbedaan kondisi sosialnya 

 Kemudian pada literatur kedua yang penulis temukan adalah sebuah skripsi 

dari Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan AS, 

bernama Ariadi Anggara yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan 

Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman” pada tahun 2011.10 

Adapun pembahasan dalam skripsi tersebut terkait peran tokoh agama dalam 

pembentukan keluarga sakinah. Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian 

tersebut adalah teori Kharismatik Max Weber, ini yang menjadi pembeda antara 

skripsi dari Ariadi Anggara dengan penelitian yang penulis lakukan meski ada 

kesamaan dalam peran tokoh agama tetapi objek dan pendekatan teori jelas ada 

sebuah perbedaan besar. 

 Literatur yang ketiga adalah jurnal berjudul “Melacak Peran Kyai-Santri 

Dalam Politik Kebangsaan Di Indonesia”.11 Jurnal tersebut di tulis oleh Fifi 

Nofiaturrahman. Jurnal ini membahas tentang peran kyai sebelum kemerdekaan 

sampai setelah kemerdekaan memberikan warna tersendiri di masing-masing 

zaman. Secara umum, bila diklasifikasikan terdapat lima fase gerakan politik para 

kyai. Pertama, di zaman revolusi, gerakan politik yang dimainkan kyai adalah 

gerakan fisik dan diplomasi yang bertujuan mengusir penjajah. Kedua, di zaman 

                                                           
10  Ariadi Anggara, “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun 

Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman”, 2011. 

 
11 Fifi Nofiaturrahman, “Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan Di 

Indonesia”, JIE Volume III No. 1 April 2014. 
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kemerdekaan, sejak Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara merdeka, 

gerakan politik kyai di awal pembentukan negara adalah gerakan pemikiran untuk 

merumuskan konsep negara dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, 

di zaman pemberontakan PKI , gerakan politik kyai memfokuskan pada 

pemberantasan bughat sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Keempat, di zaman orde baru, gerakan politik kyai adalah 

gerakan kontrol terhadap pemerintahan orde baru yang otoriter dan anti-kritik. 

Namun demikian, kyai dalam wadah NU berhasil memainkan perannya sebagai 

civil society. Kelima, di zaman reformasi, gerakan politik kyai menjelang reformasi 

cukup memberikan andil pada upaya pelengseran pemerintah orde baru. Meski ada 

kesamaan dalam peran tokoh agama-agama (peran kyai) yang menjadi tumpuan 

awal dalam pergerakan tetapi jurnal ini lebih memfokuskan dalam keterlibatan kyai 

dalam politik kebangsaan. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan 

yang memfokuskan peran tokoh agama-agama untuk mewujudkan kerukunan antar 

umat dalam politik praktis.  

 Keempat, jurnal yang berjudul “Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan 

Sosial Politik Di Indonesia”. Jurnal tersebut di tulis oleh Okrisal Eka Putra.12 Jurnal 

ini membahas tentang peran ulama atau tokoh agama dibutuhkan untuk menjadi 

kekuatan positif antara nilai yang diperjuangkan dengan kenyataan yang jauh dari 

norma-norma kepatutan. Ketika berharap ke depan para tokoh agama dan ulama 

mendapat kursi di dewan legislative untuk menjadi suara penyeimbang dan 

                                                           
12  Okrisal Eka Putra, “Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia”, 

Jurnal Tarjih, Volume 13 Nomer 1, 2016. 
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penyambung lidah masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda antara karya 

tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada konsentrasi kajian. 

Jurnal ini lebih pada pembahasan tokoh agama atau ulama sebagai penyeimbang 

kekuatan sosial politik di Indonesia dengan cara menjadikan ulama sebagai Dewan 

Perwakilan Rakyat, sementara penelitian yang penulis lakukan adalah tokoh 

agama-agama sebagai penyeimbang atau menjadi garda terdepan untuk 

mewujudkan kerukunan antar umat dalam politik praktis. 

 Kelima, sebuah jurnal yang berjudul “Dialektika Beragama Dalam Konteks 

Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Bangsa”.13 Jurnal tersebut di tulis oleh 

Adi Nur Rohman. Adapun yang menjadi pembeda antara karya tersebut dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah pada konsentrasi kajian. Jurnal ini lebih 

pada pembahasan tentang pemilu yang diharapkan mampu benar-benar 

mewujudkan cita-cita dan negara yang demokratis dengan bersendikan nilai 

kejujuran dan keadilan, proses tabayun, tasamuh (toleransi), serta ukhuwah 

(persaudaraan) yang mengikatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, bagi para 

pihak yang berkepentingan hendaknya menahan diri dari “menjual” agama dengan 

cara-cara yang tidak elegan demi memenuhi hasrat dan kepentingan politikya, 

sementara penelitian yang penulis lakukan adalah peran tokoh agama-agama 

sebagai objek kajian utamanya untuk mewujudkan kerukunan antar umat dalam 

politik praktis. Persoalan mendasar jelas berbeda dari jurnal dan penelitian yang 

penulis lakukan.  

                                                           
13  Adi Nur Rohman, “Dialektika Beragama Dalam Konteks Pemilu Sebagai Upaya Menjaga 

Keutuhan Bangsa”, Universitas Negeri Semarang, Volume. 4, Nomer 3, Juni, 2018. 
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E. Kerangka Teori 

 Keanekaragaman menjadi karakteristik kehidupan di dunia ini. Hampir 

semua hal memiliki keunikan khas yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Warna-

warni dari keanekaragaman pada suatu ketika dapat membangun kehidupan 

harmonis. Namun demikian, pada saat yang lain dapat berubah menjadi bencana. 

Tatkala aspek perbedaan bertemu dan saling menunjukkan superioritasnya, maka 

konflik menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari. Perbedaan dalam aspek apa pun 

sebenarnya dapat memperkaya warna kehidupan, sekaligus titik awal bagi lahirnya 

bencana.14 

 Ketika masyarakat dihadapakan oleh hajat lima tahunan negara, ini menjadi 

awal perbedaan mulai di benturkan. Sebenarnya permasalahan ini di rasakan oleh 

masyarakat di mana pun, khususnya di Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, 

Danurejan, Yogyakarta yang penulis jadikan tempat penelitian. Euforia yang 

berlebihan mengakibatkan perbedaan menjadi musuh utama di mata masyarakat 

satu dan lainnya. Hal ini menjadikan tokoh agama-agama di garda terdepan dalam 

mengendalikan umat agar terciptanya kerukunan dan kesatuan bangsa . 

                                                           
14 Ngainun Naim, Teologi Kerukunan...hlm. 103. 
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 Hendro Puspito memberi sudut pandang terkait hubungan antara agama dan 

masyarakat. Menurutnya, manusia memberi tugas pada agama, antara lain yaitu 

Pertama, fungsi edukatif yang berfungsi mencakup tugas mengajar dan tugas 

bimbingan. Kedua, fungsi penyelamatan dalam artian bahwa tanpa atau dengan 

penelitian ilmiah, cukup berdasarkan pengalaman sehari-hari, dapat dipastikan 

bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini 

maupun sesudah mati. Ketiga, fungsi pengawasan sosial  (social control), lantaran 

pada umumnya manusia mempunyai keyakinan yang sama, bahwa kesejahteraan 

kelompok sosial khususnya dan masyarakat besar umumnya tidak dapat dipisahkan 

dari kesetiaan kelompok atau masyarakat itu kepada kaidah-kaidah susila dan 

hukum-hukum rasional yang telah ada pada kelompok atau masyarakat itu. 

Keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Menurut Hendro Puspito, disadari pula 

bahwa pelanggaran terhadap norma-norma susila dan peraturan yang berlaku 

mendatangkan bencana dan pada waktunya melemahkan fungsi masyarakat.15  

 Adapun pandangan sistem sosial Talcott Parsons menganggap bahwa 

masyarakat pada dasarnya, terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya 

akan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu general agreements 

yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di 

antara para anggota masyarakat. 

 Teori ini melihat bahwa masyarakat memiliki sebuah sistem serta terdapat 

pola-pola tertentu dan bagaimana sistem tersebut mampu mempertahankannya. 

                                                           
15 Hendro Puspito, Sosiologi Agama, ( Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 38-50. 
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Bahasan tentang fungsionalis struktural Parsons ini akan di mulai dengan empat 

fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang terkenal dengan skema AGIL. 

 AGIL. Suatu fungsi (Function) adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan 

ke arah penemuan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”. Agar tetap bertahan 

(survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini: 

1. Adaptation (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan itu dengan kebutuhannya. 

2. Goal attaunment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamanya. 

3. Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola 

antarhubungan ketiga fungsi lainnya (A, G, L). 

4. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola 

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. 

 Parsons mendesaian skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat 

dalam sistem teoritisnya. Dalam bahasan tentang empat sistem tindakan di bawah, 

akan di contohkan bagaimana cara Parsons menggunakan skema AGIL. 

 Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi 

adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. 

Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan 
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tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem 

sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang 

menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi 

pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang 

memotivasi mereka untuk bertindak. Gambar 1.0 merangkum struktur sistem 

tindakan menurut skema AGIL. 
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Gambar 1.0 Struktur Sistem Tindakan Umum 

  L           I 

SISTEM  KULTURAL SISTEM SOSIAL 

ORGANISME PERILAKU SISTEM KEPRIBADIAN 

   A           G 

 Sistem Tindakan. Berikut ini di bahas bentuk menyeluruh sistem tindakan 

(action system) Parsons yang merupakan sebuah sistem tingkatan analisis sosial. 

Gambar 1.1 adalah garis besar dari tingkatan utama dalam skema Parsons. 

Gambar 1.1 Skema Tindakan Parsons 

Informasi Tinggi       informasi tinggi 

 (kontrol)   (kontrol) 

  

     

 

Hierarki faktor yang                                                      hierarki faktor yang 

mengkondisikan                  mengkondisikan                                                       

    

 

    

 Energi tinggi   energi tinggi 

      (kontrol)             (kontrol) 
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1. Lingkungan tindakan: reaksi akhir 

2. Sistem Kultural 

3. Sistem Sosial 

4. Sistem Kepribadian 

5. Organisme Perilaku 

6. Lingkungan Tindakan: lingkungan fisik-organis 

 

 Nyata bahwa Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai “tingkatan” 

analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan 

hierarkisnya jelas, dan tingkat intergrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua 

cara: Pertama, masing-masing tingkat yang lebih rendah meyediakan kondisi atau 

kekuatan yang diperlukan untuk tingkat tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi 

mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya. 

 Pendekatan teori struktural fungsional membahas perilaku manusia dalam 

kompleks organsasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam 

(dapat mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam masyarakat. Persoalan 

mendasar yang dihadapi setiap organisme sosial adalah bagaimana agar tetap dapat 

bertahan dan pola interaksi antara subsistem yang terjadi di dalamnya dapat 

mempertahankan keutuhan sistem tersebut. Mayarakat sebagai sistem sosial 

menurut Parsons memiliki empat fungsi imperatif yang sekaligus merupakan 

karakteristik suatu sistem. Keempatnya berhubungan dengan sistem tindakan 

(action system), terkenal dengan skema AGIL. AGIL suatu fungsi adalah kumpulan 

kegiatan yang di tunjukkan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan 

sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons meyakini bahwa ada empat 

fungsi penting yang diperlukan untuk semua sistem. 
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Gambar 1.2 Kerangka Konsep Fungsional 

 Actor             Religious of Action             Functional System  

(Adaptiation, Goal Attaimentn Integrasi, Latency) 

Kepribadian, Sistem kebudayaan, Sistem sosial, organisasi. 

Alur skema di atas penjelasannya mulai dari aktor yang mempunyai tujuan akhir 

yang ingin dicapai. Disini dapat diartikan bahwa tokoh agama-agama berperan 

sebagai actor. Dikeluarkan segala fatwa dan tindakan atau kebijakannya disebut 

dengan Religious of Action sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. 

Serta tindakan-tindakan tersebut merupakan wujud dari Functional System dari 

tokoh agama-agama. Dalam mengembangkan teori sistem tindakan (action system 

theory), Parsons menyebut empat tipe tindakan yang saling interaksi satu sama lain. 

Teori ini sering disebut “teori sibernetika”. Keempat sistem tindakan tersebut 

adalah sistem budaya, sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem 

organisme perilaku. Di dalam sisitem budaya terdapat sistem simbol yang tertata 

digunakan untuk mengatur perilaku individu.16 

 

 

 

                                                           
16 George Ritzer-Douglas J Goodman, Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam, Terj. 

Alimadan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004), hlm. 121-125. 
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F. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan segenap metodenya 

sebagai berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara penelitian langsung ke 

Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta 

menggunakan teknik partisipatif. Penulis melakukan observasi dan mengamati 

kehidupan sosial masyarakat Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, 

Danurejan, Yogyakarta. 

b. Wawancara 

 Selain dengan observasi lapangan, penulis juga menginterviu pihak-pihak 

yang memiliki posisi penting terkait masalah yang penulis teliti, yaitu antara lain; 

tokoh agama- agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. 

c. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi merupakan pencarian data yang akan penulis lakukan 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, notulen, rapat, buku-

buku, koran yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagainya. 

2. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang akan penulis gunakan yaitu dengan menganalisis 

peran tokoh agama-agama untuk mewujudkan kerukunan antar umat dalam politik 

praktis di Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta 
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dengan menggunakan pendekatan “Sistem Sosial” Talcott Parsons , yang 

membahas empat fungsi penting dengan skema “AGIL” bahwa masyarakat pada 

dasarnya , terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai, norma, 

dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu general agreements yang memiliki daya 

mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota 

masyarakat.17 

 

G. Sistematika Pembahasan 

  Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini, 

penyusun memaparkan pembahasan penelitian ini dalam lima bab, dengan masing-

masing bab terdiri dari sub-bab. 

 BAB I, berisi pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseleruhan 

penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

 BAB II, berisi tinjauan umum tentang Kampung Gemblakan Bawah, 

Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, yang meliputi: letak geografis, 

kependudukan, matapencaharian, kehidupan sosial budaya, religi atau kepercayaan, 

dan agama. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi dan 

kondisi tempat penelitian tersebut. 

  BAB III, membahas dinamika kerukunan antar umat dalam politik praktis 

di Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.  

                                                           
17 George Ritzer-Douglas J Goodman, Teori Sosiologi...hlm. 121. 
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 BAB IV, berisi tentang inti penelitian ini, yakni analisis pembahasan Teori 

Sistem Sosial dengan Pendekatan Fungsionalis Struktural Talcott Parsons terhadap 

langkah tokoh agama-agama untuk mewujudkan kerukunan antar umat melalui 

peran tokoh agama di Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, 

Yogyakarta. 

 BAB V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai 

permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan 

dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Tokoh Agama-Agama Untuk 

Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Dalam Politik Praktis (Studi Kasus Kampung 

Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta)”, penulis dapat 

disimpulkan sebagai berikut; 

  Pertama, dinamika kerukunan antar umat dalam politik praktis di Kampung 

Gemblakan Bawah mengalami gejolak pada waktu pemilu, dalam arti sejak 

kampanye partai politik dimulai menyebabkan hubungan sosial masyarakat kurang 

baik karena pilihan politik yang berbeda. Kerukunan antar umat mulai membaik 

pasca KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 

2019. 

 Kedua, dalam kontestasi politik di tahun 2019 tokoh agama-agama memiliki 

peran penting dalam mewujudkan kerukunan antar umat, peran tersebut meliputi: 

1) Berperan sebagai informative dan edukatif, dimana tokoh agama-agama 

memposisikan dirinya sebagai leader dalam menyampaikan nilai-nilai 

agama dan mendidik umat untuk mengaplikasikan nilai-nilai kerukunan. 

2) Berperan konsultatif, dimana tokoh agama-agama menyediakan dirinya 

untuk turut memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi 

masyarakat terutama kerukunan antar umat pada waktu pemilu.  

3) Berperan sebagai advokatif, dimana tokoh agama-agama memiliki tanggung 

jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap 
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umat atau masyarakat dari berbagai ancaman perpecahan yang mengusik 

nilai-nilai kerukunan antar umat pada waktu pemilu. 

 

B. Saran 

 Penulis memberikan saran pada penulis selanjutnya sebagai berikut:  

1. Karena penulisan ini masih banyak kekurangan, maka penulis memberikan 

saran kepada penulis selanjutnya yang ingin membahas Peran Tokoh 

Agama-Agama Dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Dalam Politik 

Praktis yang lebih lengkap dalam hal menemukan objek penelitian berkaitan 

agama-agama di Indonesia. 

2. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Danurejan, Kota 

Yogyakarta dengan tema yang berbeda semisal tentang masjid Al Islam 

(Keramat) yang menyediakan layanan masyarakat baik untuk masyarakat 

muslim dan non muslim. 
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