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ABSTRAK 

 

Ali Ridho (18202010006) “PERAN DAN PROSES KOMUNIKASI 

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH KEAGAMAAN DALAM 

PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI DUSUN 

BANDUT LOR DESA ARGOREJO KABUPATEN BANTUL.” Tesis. Prodi 

Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2020. 
 

Konflik di seputar pendirian rumah ibadat kerap terjadi seiring dinamika 

kehidupan umat beragama di dalam pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia. 

Keberagaman agama dan keyakinan masyarakat bertemu dengan kepentingan-

kepentingan sosial-politik menyebabkan gesekan hingga menimbulkan konflik. 

Secara simbolik, keberadaan rumah ibadat juga merupakan gambaran eksistensi 

umat beragama bersangkutan dalam kontestasi demografi keagamaan di suatu 

wilayah. Dalam penyelesaian konflik diperlukan kerjasama oleh setiap lapisan, 

dengan mendepankan ideologi moderat dan komunikasi yang baik, dalam hal ini 

adalah pemerintah daerah dan tokoh keagamaan dalam menjembatani 

keanekaragaman masyarakat yang sedang dan telah berkonflik untuk kembali 

berdamai. 
 

Teori yang digunakan adalah konflik, Islam moderat dan komunikasi antarbudaya. 

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pemerintah desa, tokoh 

keagamaan dan masyarakat Desa Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul.  

Narasumber dalam penelitian ini dituliskan bukan nama sebenarnya, karena 

wilayah penelitian konflik yang bersifat sensitif. Teknik analisis data 

menggunakan analisis komunikasi antarbudaya. 
 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, konflik pembangunan rumah 

ibadah di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul disebabkan 

penolakan oleh warga dan pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB). Kedua, 

dalam melakukan komunikasi antar pribadi antara masyakat Muslim dan non-

Muslim dipengaruhi oleh sikap tidak terbuka, tidak fleksibel, kurang penguasaan 

ragam komunikasi, tidak lugas dan ringkas, tidak memahami komunikasi non-

verbal, tidak menjadi pendengar yang baik, tidak konsisten dan tidak egaliter, 

sehingga komunikasi yang berjalan tidak efektif dan menimbulkan konflik. 

Ketiga, sementara komunikasi antar kelompok dipengaruhi oleh perbedaan 

agama, sosial, politik dan ideologi yang mengalami proses transaksional yang 

melibatkan emosi yang tinggi hingga konflik muncul. Keempat, ditemukan 

pengaruh psikobudaya yang memicu konflik, diantarnya adalah etnosentrisme, 

prasangka dan stereotip. Kelima, pemerintah daerah berperan sebagai 

komunikator memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian konflik, komunikasi 

pemerintah daerah ditunjukkan melalui keterbukaan dan transparansi dalam 

menyampaikan kebijakan kepada masyarakat (komunikan) melalui saluran media 

komunikasi berupa dialog dan sosialisasi yang sifatnya persuasif dan tokoh 

keagamaan melalui pola komunikasi antar pribadi dan kelompok yang sifatnya 
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satu dan dua arah dalam bentuk kegiatan sosial-keagamaan serta menebarkan 

pesan-pesan agama meliputi: menghargai perbedaan, menghargai tradisi yang 

membumi, mematuhi pemimpin, mengedepankan dialog dan mengenang sejarah 

dan cinta tanah air kepada Dusun Bandut Lor Desa Argorejo, Kabupaten Bantul. 

 

Kata kunci: Komunikasi, Pemerintah Daerah, Tokoh Keagamaan, Rumah Ibadah 
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ABSTRAC 

 

Conflicts surrounding the construction of houses of worship often follow the 

dynamics of religious life within the plurality of Indonesian society. The diversity 

of religions and people's beliefs meets socio-political interests that cause friction 

to lead to conflict. Symbolically, the existence of a house of worship is also a 

description of the existence of the religious community concerned in the religious 

demographic contestation in a region. In conflict resolution, cooperation is needed 

by every level, by promoting moderate ideology and good communication, in this 

case the local government and religious leaders in bridging the diversity of 

communities who are and have been in conflict to return to peace. 

 

The theories used are conflict, moderate Islam and intercultural communication. 

This research method is descriptive qualitative with observation data, interviews 

and documentation with the village government, religious leaders and the 

community of Bandut Lor Village, Argorejo Village, Bantul Regency. The 

sources in this study were written not their real names, because the conflict 

research area was sensitive. The data analysis technique uses intercultural 

communication analysis. 

 

The results of the study concluded that: First, the conflict in the construction of a 

house of worship in Dusun Bandut Lor, Argorejo Village, Bantul Regency was 

caused by residents and the revocation of building construction permits (IMB). 

Second, in conducting interpersonal communication between Muslim and non-

Muslim individuals who are controlled by openness, inflexibility, lack of mastery 

of various types of communication, not being straightforward and concise, not 

understanding non-verbal communication, not being a good listener, not 

consistent and inconsistent egalitarian, so that communication runs ineffective and 

creates conflict. Third, when communication between groups based on religious, 

social, political and ideological differences undergoes a transactional process that 

involves high emotions until conflict arises. Fourth, there are conflicting psycho-

cultural influences, including ethnocentrism, prejudice and stereotypes. Fifth, 

local governments that act as communicators have the responsibility for conflict 

resolution, local government communication is shown through openness and 

openness in conveying policies to the public (communicants) through 

communication media channels in the form of persuasive dialogue and 

socialization and religious figures through interpersonal communication patterns. 

and Groups that are one and two-way in nature in the form of socio-religious 

activities and spread religious messages including: respecting differences, 

respecting grounded traditions, obeying leaders, promoting dialogue and 

commemorating history and love for the country to Dusun Bandut Lor, Argorejo 

Village, District Bantul. 

 

Keywords: Communication, Local Government, Religious Figures, Houses of 

Worship 
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MOTTO 

 

Orang-orang yang mendapat rezeki halal, hatinya akan bersih.  

Banyak orang desa, miskin, hatinya bersih dan berdoa, anaknya jadi ulama, 

intelektual, presiden dan tokoh dunia. 

Kebersihan akan membuahkan kebesaran. 

Tetapi kebesaran yang tidak bertanggungjawab akan memukul dirinya 

sendiri. 

 

(KH. A. Hasyim Muzadi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia dibangun berdasarkan pondasi dari berbagai 

keragaman agama dan keyakinan. Dalam bingkai keragaman yang menjadi ciri 

khas bangsa Indonesia menyimpan berbagai macam bentuk kearifan dan nilai-

nilai yang dilukiskan dalam poros kehidupan masyarakatnya. Dari masyarakat 

yang berasal dari latar belakang budaya yang sifatnya tradisional hingga modern, 

kesemuanya mampu bersatu padu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang 

menjadi semboyan kebangsaan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam sejarahnya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang 

menghargai dan menjunjung tinggi pluralitas. Diantara wujud nyata sikap 

penghargaan kepada pluralitas adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia dihuni 

oleh tatanan masyarakat yang mempunyai keyakinan berbeda. 6 (enam) agama 

besar menjalankan fungsi masing-masing berangkat dari sejarah dan filosofis 

ajarannya. Kesimpulan dari semuanya adalah manusia diciptakan dari bahan, 

potensi dan kemuliaan yang sama di hadapan Tuhan (Allah). 

Manusia diberikan fitrah kemuliaan untuk membawa risalah yang agung 

dari Tuhannya. Fitrah kemuliaan itu berupa nilai-nilai suci yang berasal dari 

agama. Nilai-nilai kesucian agama kemudian tampil dalam menghiasi suatu sitem 

dalam kebudayaan masyarakat dan menjadi stimulus serta pengendali bagi 

kehidupan individu atau kelompok yang berasal dari masyarakat tertentu untuk 

tetap berjalan sesuai dengan titahnya agama dan nilai-nilai kultural. 
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Dalam menjalankan nilai-nilai yang terkadung di dalam agama, para 

penganutnya membutuhkan suatu sarana yang menjadi pendukung sekaligus 

simbol dari eksistensi agama/keyakinan/kepercayaan yang dimilikinya. Simbol 

dari eksistensi dalam pengamalan nilai-nilai agama disebut rumah ibadah dalam 

arti sebuah tempat dan kemanusiaan yang berkeberadaban dalam konteks sosial. 

Contohnya, dalam agama Islam dinamakan sebagai masjid dan Kristen adalah 

Gereja. 

Problem pembangunan rumah ibadat terjadi seiring dinamika kehidupan 

umat beragama di dalam pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia. 

Keberagaman agama dan keyakinan masyarakat berjalan bersama dengan 

masalah-masalah politik dan sosial ekonomi di sekitarnya dan menyebabkan 

munculnya potensi perpecahan dan konflik. Diantara bentuk konflik yang terjadi 

adalah berupa penolakan oleh masyarakat, pengusiran, pengrusakan, pembakaran 

hingga penertiban dan penutupan oleh kelompok umat beragama tertentu dan 

pemerintah daerah. Beberapa dekade terakhir ditemukan deretan kasus yang 

berkaitan dengan konflik pembangunan rumah ibadat:  

a. Penutupan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu di Tanjung 

Barat Lama oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan pada 30 September 2016; 

b. Kemudian kasus penutupan gereja Pos Ibadah GKI Yasmin semenjak tahun 

2008; 

c. Kasus HKBP Filadelfia juga semenjak tahun 2008; 
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d. Pada tahun 2015 terjadi perusakan dan pembakaran masjid di Kabupaten 

Tolikara, Papua
1
; 

e. Penolakan sekelompok orang terhadap pembangunan Gereja Katolik Paroki 

Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau; 

f. Perusakan Mushala Al-Hidayah di Desa Tumalutung, Minahasa Utara.
2
 

Dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bantul ditemukan konflik 

pembangunan rumah ibadah yang melibatkan masyarakat Dusun Bandut Lor Desa 

Argorejo Kecamatan Sedayu dengan Tokoh Keagamaan non-Muslim dari Gereja 

Panteskosta di Indonesia (GpdI) Immanuel Sedayu, Kabupaten Bantul yang telah 

mendapatkan IMB. Dalam PBM No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 Tentang 

PedomanPelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 

Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah Pasal 17 dinyatakan bahwa 

pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung 

rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan 

rencana tata ruang wilayah. Dengan demikian, komunitas agama (yang rumah 

ibadahnya itu harus direlokasi karena perubahan atau penataan ulang tata ruang 

wilayah) tidak dirugikan. 

Wilayah Desa Bandut Lor Desa Argorejo yang menjadi lokasi konflik 

masyarakatnya memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Fenomena ini 

dapat diamati melalui perbedaan agama yang diyakini oleh penduduknya. 

                                                           
 

1
 Ninis Chairunnisa, “Kronologi Penolakan Renovasi Gereja di Karimun”,  dalam 

https://m.republika.co.id/amp/q4wwh5366, diakses 28 Januari 2020.  

 
2
 Ilham, “Kronologi Penolakan Renovasi Gereja di Karimun”,  dalam 

https://m.republika.co.id/amp/q4wwh5366, diakses 31 Januari 2020.  

https://m.republika.co.id/amp/q4wwh5366
https://m.republika.co.id/amp/q4wwh5366
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Kemudian, perbedaan budaya juga mampu dilihat dari jenis suku yang mendiami 

wilayahnya. Dalam berbagai kasus konflik antar kelompok di Indonesia, 

umumnya dilatarbelakangi oleh faktor sentimen agama dan etnis. Ketika 

keduanya saling berinteraksi, maka klaim superior agama dari masing-masing 

kelompok memperlihatkan eksistensinya hingga menimbulkan konflik.  

Dalam hal ini diperlukan proses komunikasi yang baik dengan melibatkan 

seluruh komponen masyarakat yang terlibat konflik dalam menyelesaikan kasus 

pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul. 

Khususnya adalah peran komunikasi pemerintah daerah dan tokoh keagamaan 

Kabupaten Bantul dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat.  

Berdasarkan penjabaran fakta tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih 

jauh mengenai komunikasi pemerintah daerah dan tokoh keagamaan dalam 

penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut Lor Desa 

Argorejo Kabupaten Bantul.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah utama dalam penelitian adalah bagaimana proses 

konflik pendirian rumah ibadat di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten 

Bantul. Dari rumusan utama di atas kemudian peneliti mengembangkan menjadi 

beberapa pertanyaan utama, yaitu: 

1. Bagaimana proses komunikasi pendirian rumah ibadat sehingga menimbulkan 

perselisihan di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul? 
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2. Bagaimana peran komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam 

penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat di Dusun Bandut Lor Desa 

Argorejo Kabupaten Bantul? 

3. Bagaimana peran komunikasi tokoh keagamaan dalam penyelesaian 

perselisihan pendirian rumah ibadat di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo 

Kabupaten Bantul? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini memeiliki tujuan dan manfaat, diantaranya adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui proses komunikasi sehingga menimbulkan perselisihan dalam 

pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten 

Bantul. 

b. Mengetahui peran  komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam 

penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut Lor 

Desa Argorejo Kabupaten Bantul. 

c. Mengetahui peran komunikasi tokoh keagamaan daerah Kabupaten Bantul 

dalam penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut 

Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini memberi manfaat dalam memperkaya keilmuan bagi 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam terutama dalam konteks 
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penanganan konflik rumah ibadah melalui pendekatan Islam moderat dan 

komunikasi antarbudaya di suatu wilayah. 

2) Penelitian ini merupakan suatu referensi atau rujukan yang dapat 

dijadikan rujukan penelitian lanjutan. 

b. Manfaat Praktis  

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran 

pemerintah daerah dan tokoh organisasi keagamaan serta masyarakat dalam 

menyelesaikan konflik pembangunan rumah ibadah, sehingga mampu 

memberikan kinerja yang maksimal untuk mencapai suatu kedamaian. 

D. Kajian Pustaka 

 Peneliti melakukan telaah pustaka yang berasal dari karya ilmiah 

terdahulu. Tujuan dari telaah pustaka adalah supaya peneliti mengetahui 

perbedaan dengan data karya ilmiah sebelumnya. 

1. Penelitian yang ditulis oleh Firdaus mengenai “Konflik Pembangunan Rumah 

Ibadah di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragiri 

Hulu”
3
. Penelitian ini membahas konflik pembangunan rumah ibadah di dusun 

seranggeh pabrik dan dampak konflik serta usaha penyelesaian yang dilakukan. 

Perbedaan penelitian penulis dengan Firdaus adalah mengenai objek yang 

digunakan. Jika penulis menggunakan komunikasi antrabudaya, sedangkan 

firdaus menggunakan resolusi konflik. Persamaan penulis dengan Firdaus 

adalah penggunaan subjek yang digunakan yaitu pembangunan rumah ibadah. 

Kesimpulan penelitian Firdaus adalah penyelesaian konflik dalam bentuk 

                                                           
3
 Firdaus, “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang 

Pranap Kabupaten Indragiri Hulu”, artikel (Jurnal JOM FISIP, Vol. 4 No. 2, 2017), 8. 
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mediasi dan tidak menjumpai mufakat, lalu konflik diselesaikan melalui 

arbitrasi yaitu keputusan kepala desa melalui dialog dengan Bupati. 

2. Penelitian oleh Daniel Rabitha mengenai “Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah 

Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri 

Dharma di Kedamaian Kota Bandar Lampung”
4
. Membahas kasus pendirian 

Vihara Tri Dharma menjadi salah satu contoh dalam memahami mekanisme 

pengelolaan konflik. Perbedaan penulis dengan Daniel Rabitha adalah 

mengenai objek yang digunakan. Jika penulis menggunakan komunikasi 

antarbudaya, sedangkan Daniel Rabitha menggunakan manajemen konflik. 

Persamaan penulis dengan Daniel Rabitha adalah penggunaan subjek yaitu 

pembangunan rumah ibadah. Kesimpulan penelitian Daniel Rabitha adalah 

pendirian Vihara Tri Dharma menjadi salah satu contoh kasus dalam 

memahami mekanisme pengelolaan konflik pendirian rumah ibadah di Kota 

Bandar Lampung, peran pemerintah melalui PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006 

merupakan langkah perencanaan dalam mengelola konflik pendirian rumah 

ibadah secara konstruktif. 

3. Penelitian oleh Alifa Widyawati dan Ulya mengenai “Kerukunan Beragama 

Perspektif Para Pemuka Agama dan Kepercayaan di Karangdowo Kudus”
5
. 

Membahas konsep kerukunan menurut pemuka agama (kyai, pendeta) dan guru 

kepercayaan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo, Kabupaten Kudus dan 

                                                           
4
 Daniel Rabitha, “Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan 

Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma di Kedamaian Kota Bandar Lampung”, artikel 

(Jurnal Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Vol. 1 No. 1, 2014), 16. 
5
 Alifa Widyawati dan Ulya, “Kerukunan Beragama Perspektif Para Pemuka Agama dan 

Kepercayaan di Karangdowo Kudus”, arikel (Jurnal SmaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi, 

Vol. 05 No. 02 Desember. 2019), 173. 
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implementasinya. Perbedaan penulis dengan Alifa Widyawati dan Ulya adalah 

mengenai objek yang dgunakan. Jika penulis menggunakan komunikasi 

antarbudaya, sedangkan Alifa Widyawati dan Ulya menggunakan peran 

pemuka agama dan kepercayaan dalam membangun harmoni antar umat 

beragama. Hasil penelitian Alifa Widyawati dan Ulya adalah para pemuka 

agama dan guru kepercayaan Sedulur Sikep di Desa Karangrowo sebagai 

translator nilai-niali agama mengenai kerukunan dan menjadikannya rumus 

membumi yang  mudah dimengerti. Pemuka agama Islam menekankan nilai 

universal agama Islam yang damai dan persaudaraan, sementara pemuka 

agama Kristen menekankan cinta kasih Yesus harus ditebarkan bagi semua 

manusia. 

4. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Mochamad Rizak dengan judul “Pola 

Komunikasi Antarbudaya Antara Masyarakat Syiah Nuruts Tsaqolan dan 

Masyarakat Sunni Semarang”. Membahas pola komunikasi antarbudaya antara 

masyarakat Syiah Nuruts Tsaqolain dan Masyarakat Sunni Semarang dan nilai-

nilai yang menjadi pemersatu sehingga menyebabkan terjadinya komunikasi 

antarabudaya antara Masyarakat Syiah Nurus Tsaqolain dan Masyarakat Sunni 

Semarang. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek yang digunakan dalam 

penelitian Mochamad Rizak merupakan Masyarakat Sunni dan Masyarakat 

Syiah, semantara objek yang dikaji oleh peneliti merupakan pemerintah daerah, 

kementerian agama, tokoh keagamaan dan masyarakat.
6
 

                                                           
6
 Mochamad Rizak, Pola Komunikasi Antarbudaya Antara Masyarakat Syiah Nuruts 

Tsaqolain dan Masyarakat Sunni Semarang, Tesis (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 126-127. 
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5. Buku karya Faisal Ismail dengan judul: “Dinamika Kerukunan Antarumat 

Beragama: “Konflik, Rekonsiliasi dan Harmoni”.
7
 Buku yang berisi tentang 

strategi dan pola kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya 

menata dan membina kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Konflik-

konflik komunal di beberapa daerah yang melibatkan simbol dan sensitivitas 

agamadalam konflik serta penanganan dan penyelesaian konflik, sehingga 

kerukunan dan perdamaian dapat diwujudkan. 

E. Kerangka Teori 

1. Konflik 

Menurut Antonius, dkk. konflik merupakan tindakan salah satu pihak 

yang mengakibatkangangguan pihak lain, dapat terjadi antar kelompok 

masyarakat atau hubungan antar individu.
8
 Sementara ahli yang lain 

mendefinisikan konflik sebagai bentuk interaksi sosial antar individu atau 

kelompok yang lebih dipengaruhi oleh ketidaksamaan ketimbang 

persamaan.
9
 

2. Manajemen Konflik 

Konflik dalam tatanan masyarakat yang majemuk dapat menimbulkan 

dampak terhadapharmoni jalannyanya kehidupan. Diantaranya adalah 

agama, sosial dan ekonomi hingga kegoncangan stabilitas politik suatu 

                                                           
 

7
 Faisal Ismail, Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: Konflik, Rekonsiliasi dan 

Harmoni(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 1.  

 
8
 Antonius Atosokhi Gea, dkk.,Relasi Dengan Sesama(Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2002), 175. 

 
9
 Bunyamin Maftuh, Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang 

Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai, (Bandung: Program Pendidikan Kewarganegaraan, 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), hlm. 47 
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daerah dan negara. Konflik dapat diselesaikan melalui empat pendekatan 

yaitu: 

a. Menghindar  

Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa suatu konflik akan 

selesai dengan sendiri ketika dibiarkan. Mayoritas konflik yang terjadi 

sumber penyelesaiannya adalah menggunakan pendekatan model ini. 

b. Akomodasi 

Penyeselesain konflik dengan pendekatan akomodasi dapat diartikan 

bahwa, salah satu dari individu atau kelompok yang melakukan konflik 

menghindar dan mengalah. Tujuan dari menghindar dan mengalah adalah 

memberikan kenyamanan untuk yang lain. 

c. Kompetisi 

Merupakan pendekatan penyelesaian konflik dimana antara kedua 

belah pihak yang berkonflik memegang prinsip untuk memenangkan 

konflik. Kompromi adalah jalan terbaik untuk memperoleh keuntungan. 

d. Kolaborasi  

Merupakan pendekatan penyelesaian konflik melalui bentuk 

kerjasama seluruh pihak. Kolaborasi merupakan pendekatan penyelesain 

konflik yang dinilai paling tepat. Sebab, konflik dipandang sebagai 

sesuatu yang mempunyai citra positif.
10

 

 

 

                                                           
10

 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), 140. 
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3. Islam Moderat 

Kata “agama” dalam Islam dimaknai dengan “din”. Din menurut 

bahasa adalah tunduk.
11

Jalan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum, karena 

din juga berarti wara‟ yaitu jalan menghindarkan dari perbuatan yang 

melanggar hukum.
12

 

Menurut ahli sejarah sosial, agama cenderung didefinisikan sebagai 

suatu prinsip hidup yang telah melembagayang mudah dibedakan dari yang 

lain yang sejenis, misalnya membedakan antara agama Islam dan Kristen 

dengan melihat dari historis yang menyebabkan keduanya serta dari sistem 

kemasyarakatan, keyakinan, ritual, dan etika yang ada dalam ajaran 

keduanya. 

Menurut al-Jurjani dalam bukunya yang berjudul al-Ta‟rifat, Islam 

dimaknai kerendahan dan ketundukan terhadap sesuatu yang dirisalahkan 

oleh Nabi Muhammad Saw.
13

 Abdul Karim Zaidan dalam Ushul al-Dakwah 

menjelaskan defnisi Islam adalah bersyahadat bahwa tiada ilah selain Allah 

dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 

berpuasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang 

terdapat dalam Hadits yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada 

Rasulullah Saw ketika Rasulullah ditanya oleh Malaikat Jibril tentang Islam, 

Nabi Saw menjawab: 

Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apakah Islam ? Rasulullah 

Saw., menjawab: “Islam adalah engkau mengucapkan kalimah laa ila 

                                                           
11

 Ibn Manzhur, Lisan al-„Arab, Jil. 2 (Kairo: Dar al-Ma‟arif, t.th.), 1469. 
12

 Ibn Manzhur, Lisan al-„Arab, 1469. 
13

 Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif Al-Jurjani, al-Ta‟rifat (Beirut: Dar al-

Kutub al-„Ilmiyah, 1983), 23. 
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haillah muhammadar rasulullah, kamu mendirikan shalat, kamu 

membayar zakat, kamu puasa Ramadhan, dan mengerjakan haji jika 

mampu.
14

 

 

Islam dalam sejarahnya diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Saw 

bersifat plural yang mengajarkan toleransi dan moderasi dalam menjalankan 

ajaran syariat Islam yang berbeda dengan syariat agama lainnya. Basis 

ajaran Islam dalam sejarahnya yang berpijak pada aqidah Nabi Muhammad 

Saw berkembang dalam suasanan yang toleran dan moderat.
15

 

Diceritakan dalam hadits bahwa ketika urusan Nasrani (segolongan 

Kristen) dari Najran yang sedang berkunjung kepada Nabi untuk 

membicarakan hal-hal yang sedang mereka perselisihkan hendak melakukan 

shalatnya, Nabi Muhammad Saw mengajak mereka untuk beribadat di 

musalah di rumahnya sendiri, meskipun perbedaan pendapat tentang aqidah 

tidak dapat diatasi.
16

 

Namun demikian, citra teologi Islam yang humanis, toleran dan 

moderat itu seolah tenggelam ke dalam sekat-sekat primordialisme yang 

mewarnai capaian pemikiran akidah Islam pada masa pertengahan dan 

bahkan masa kini. Aapalagi produk-produk akidah dan fiqih zama itu 

menjadi barometer tersendiri yang kemudian hari telah menyihir kesadaran 

umat Islam masa kini. Oleh sebab itu, akidah Islam masa lal yang seringkali 

                                                           
14

 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, juz 1 no. 

01 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-„Arabi), 36. 
15

 Olaf H Schumann, Menghadapi Tantangan, MemperjuangkanKerukunan (Jakarta: 

BPK Gunung Mulia, 2004), 282. 
16

 Ibid. 
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dipahami sebagai blue print (cetak biru) yang serba paripurna perlu ditinjau 

kembali.
17

 

Dengan demikian, umat Islam harus mampu membangun nalar 

keilmuan, sikap dan tindakan yang mencerminkan sikap Rasulullah Saw, 

baik dalam berpikir, berbicara, maupun bertindak. Dalam bekerja, 

mengedepankan sikap jujur, amanah, cerdas, dan selalu menyampaikan 

kebenaran. Dalam berdakwah, mampu mewujudkan perilaku umat Islam 

yang santun, toleran, dan menjahui tindakan kekerasan, dengan senantiasa 

meneladani ajaran Nabi Muhammad Saw. 

Dalam pelaksanaan Munas MUI IX yang mengambil lokasi di Gedung 

Graha Surabaya, Selasa, 25 Agustus 2015, dideklarasikan untuk menjaga 

dan merawat nalar Islam yang moderat dan  tidak ekstrem. Konsep Islam 

jalan tengah dalam tema Musyawarah Nasional IX MUI diharapkan menjadi 

muara pemikiran berbagai organisasi Islam, tema tersebut ibarat hilir yang 

bisadigunakan untuk bersatunya dua arus, “Islam Nusantara dan Islam 

Berkemajuan” yang menjadi ciri khas dari Nahdlatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah.
18

 

4. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi menggunakan istilah tawashul dan ittishal. Sebagai contoh, 

Halah Abdul „Al al-Jamal ketika menulis tentang seni komunikasi dalam 

                                                           
17

 Nurcholish Madji dkk., Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis 

(Jakarta: Paramidana dan The Asia Foundation, 2004), 127. 
18

 “Jokowi Minta MUI Jadi Muara Pemikiran Semua Ormas Islam”, 

dalamhttps://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/07869490/jokowi-minta-mui-jadi-muara-

pemikiran-semua-ormas-islam. diakses pada 03 Maret 2020. 

https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/07869490/jokowi-minta-mui-jadi-muara-pemikiran-semua-ormas-islam
https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/07869490/jokowi-minta-mui-jadi-muara-pemikiran-semua-ormas-islam
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Islam, memberi judul bukunya dengan Fann al-tawashul al-fi al-Islam (Seni 

Komunikasi Dalam Islam). Demikian juga Abdul Karim Bakkar ketika 

menulis komunikasi keluarga, memberikan judul al-tawashul al-Usari.
19

 

Kata ittishal di antaranya digunakan oleh Uwaidh al-Qarni dalam bukunya 

Hatta la Takuna Kallan. Ketika menjelaskan komunikasi, Awadh 

mengatakan, komunikasi (ittishal) adalah memakai metode dan sarana 

terbaik untuk memindahkan informasi kepada orang lain dan mempengaruhi  

serta meyakinkan mereka dengan yang seseorang inginkan.
20

 

Jika berdasarkan kata washala yang bermakna sampai, tawashul  

artinya adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak bertujuan bertukar 

informasi hingga sampai kepada kedua pihak yang berkomunikasi. Jika 

komunikasi terjadi dari satu arah tidak bisa dikatakan tawashul. Adapun 

ittishal menurut bahasa memberikan penekanan pesan, tidak 

mengaharuskaninteraksi 2 (dua) arah. Apabila salah satu  menyampaikan 

pesan dan bersambung dengan pihak yang dimaksud, maka telah terjadi 

komunikasi dalam istilah ittishal.
21

 

Ahmad Sihabudin menjabarkan, komunikasi terdiri dari delapan unsur 

khusus:(1) Komunikator, pelaku utama berkomunikasi; (2) penyandian 

(encoding), gaya individu memilih dan menstimulusbentuk perilaku verbal 

dan non-verbal yang sesuai aturan-aturaan bahasa. (4), adalah saluran 

                                                           
19

 Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Jakarta: Kencana, 2015), 3. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid., 4. 
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(channel) merupakan penghubung antara sumber dan penerima;
22

 Kelima, 

penerima (receiver) individu penerima pesan sebagai akibatnya menjadi 

terhubungkan dengan sumber pesan. Penerima bisa yang dikehendaki atau 

mungkin yang tidak dikehendaki oleh sumber. Unsur keenam, penyandian 

balik (decoding) proses internal pemberian makna kepada perilaku sumber 

yang mewakili perasaan dan pikiran sumber;
23

 Ketujuh, respons penerima 

(receiver respons), menyangkut apa yang penerima lakukan setelah 

menerima pesan. Respons bisa beranekaragam mulai dari minimum hingga 

maksimum. Respons minimum adalah keputusan penerima untuk 

mengabaikan pesan dan sebaliknya. Kedelapan, merupakan informasi yang 

tersedia bagi sumber yang memungkinkan menilai keefektifan komunikasi 

yang dilakukannya.
24

 

Kemudian, Alo Liliweri dalam bukunya Dasar-Dasar Komunikasi Antar 

Budaya dengan menggunakan pendapat Walstrom memberikan 

pendefinisian komunikasi diantaranya:
25

 

1. Komunikasi merupakan pembagian informasi atau pemberian hiburan 

melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode lainnya. 

2. Komunikasi adalah proses pengalihan pesan yang dilakukan oleh 

seseorang melalui suatu saluran/transmisi tertentu kepada orang lain 

dengan efek tertentu. 

                                                           
22

 Ahmad Sihabudin, Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi, cet. Ke-3 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 16. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid.  
25

 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, 8. 



16 
 

 
 

3. Komunikasi adalah proses pembagian informasi, gagasan atau perasaan 

yang tidak saja dilakukan secara lisan dan tertulis, melainkan melalui 

bahasa tubuh, atau gaya atau penampilan pribadi, atau hal lain di 

sekelilingnya yang memberikan kejelasan akan suatu makna tertentu. 

Ujang Saefullah mengatakan bahwa, secara terminologis para ahli 

berusaha mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif, mulai dari 

pespektif filsafat, sosisologi, dan psikologi.
26

 Jadi, komunikasi menurut 

peneliti dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk 

verbal dan non-verbal dari individu dan kelompok tertentu kepada individu 

dan kelompk yang lainnya dengan melalui saluran atau sarana tertentu yang 

mengandung makna. 

b. Bentuk-Bentuk Komunikasi 

Eko Harry Susanto, bahwa komunikasi memmpunyai 5 (lima) bentuk: 

komunikasi intrapersonal (intrapersonal communication), komunikasi 

antarpersonal (interpersonal communication), komunikasi kelompok (group 

communication) komunikasi organisasi (organizational communication) dan 

komunikasi massa (mass communication).
27

 

Sementara, Onong Uchjana Effendy membagi bentuk komunikasi ke 

dalam 4 (empat) bentuk: komunikasi personal (personal communication), 

                                                           
26

 Ujang Saefullah, Kapita Selekta Komunikasi Pendekatan Budaya dan Agama, cet. ke-I, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), 2. 
27

 Eko Harry Susanto, Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial 

Ekonomi Politik, Edisi Ke-I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 6-12.  
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komunikasi kelompok (group communication), komunikasi massa (mass 

communication), dan komunikasi media (media communication).
28

 

1) Komunikasi Antarpribadi 

Daryanto dan Muyo Raharjo mendefinisikan komunikasi antar pribadi 

adalah proses pertukaran makna antara orang  yang saling  

berkomunikasi, prosesnya merujuk pada perubahan tindakan dan berjalan 

dengan terus-menerus.
29

 Komunikasi antar pribadi mempunyai 6 (enam) 

karakteristik diantaranya: 

(1) Komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi (self); 

(2) Komunikasi antar pribadi bersifat transaksional; 

(3) Komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan 

hubungan antar pribadi; 

(4) Komunikasi  antar pribadi mensyaratkan jarak yang dekat diantara 

pelaku komunikasi; 

(5) Komunikasi antar pribadi melibatkan orang-orang yang tergantung 

satu dengan lainnya dalam melakukan komunikasi.
30

 

(6) Komunikasi antar pribadi bersifat permanen (tidak diulang). 

Kemudian, Richard L. Weaver juga memberikan karakteristik pada 

komunikasi antarpribadi. Diantaranya: melibatkan paling sedikit dua 

orang, adanya umpan balik atau feedback, tidak mengharus bertatap 

                                                           
28

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Cet. ke-XXIII, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 7.  
29

 Daryanto dan Muyo Rahardjo, Teori Komunikasi (Yogyakarta: Gava Media: 2016), 37. 
30

 Ibid., 38. 
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muka, tidak mengharuskan adanya tujuan, memberikan hasil berupa 

pengaruh, dan tidak mengharuskan menggunakan kata-kata.
31

 

Diantara contoh komunikasi antar pribadi adalah berbicara dengan 

tatap muka (faace to face communication), percakapan melalui telpon 

dan video call. Komunikasi bentuk ini umumnya membahas mengenai 

suatu hubungan dimulai, dipertahankan dan mengalami kemunduran 

yang meliputi komunikasi dalam ranah keluarga, pernikahan, 

pertemanan, relasi kerja dan berbagai konteks lainnya. 

2) Komunikasi Kelompok 

Michael Burgoon, memberikan definsi komunikasi kelompok sebagai 

suatu bentuk interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, 

dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi  informasi, menjaga 

diri, pemecahan masalah, yang para anggota dapat mengingat 

katakteristik pribadi anggota-anggota lainnya secara tepat. Komunikasi 

kelompok merupakan model komunikasi dengan bertatap muka yang 

melibatkan lebih dari 3 (tiga) orang yang bertujuan mendapatkan 

informasi, probelem solving dan pemeliharaan, sehingga semua anggota 

mampu menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan 

tepat.
32

 Dalam kedua definisi tersebut didapatkan bahwa komunikasi 

                                                           
31

 Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi, Cet. 

ke-I, Edisi ke-I, (Jakarta: Kencana, 2011), 14.  
32

 Ririn Puspita Tutiasari, “Komunikasi Dalam Komunikasi Kelompok”, Channel: 

CHANNEL: Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi, vol. 4, no. 1 April 2016, 84. 
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kelompok terdapat tatap muka, susunan rencana kerja tertentu untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.
33

 

5. Komunikasi Antarbudaya 

a. Pengertian Budaya 

Turnomo Raharjo menjelaskan, budaya merupakan model hidup 

secara keseluruhan. Budaya mempunyai ciribermacam-macam, abstrak, dan 

tidak terhingga. Aspek budaya mempengaruhi perilaku komunikatif. Unsur-

unsur sosio dan budaya meliputi kegiatan-kegiatan sosial manusia. Budaya 

diciptakan dan dipelajari melalui komunikasi, sebaliknya praktik-praktik 

komunikasi diciptakan melalui budaya.
34

 

Budaya dan komunikasi mempunyai ikatan sehingga mudah berpikir 

bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi.
35

 Rogers 

dan Stainfatt,
36

 menjabarkan bahwa budaya dapat diberi batasan sebagai 

semua pola hidup individu dan disusun sesuai model-model sikap, nilai dan 

norma serta benda-benda material yang dipelajari. Walaupun budaya adalah 

konsep yang umum, namun budaya mempunyai pengaruh yang kuat kepada 

sikap individu, termasuk sikap dalam berkomunikasi. Budaya juga dimiliki 

oleh komunitas dan organisasi tertentu. 

Budaya mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu: 

                                                           
33

 Abu Huraerah dan Purwanto, Dinamika Kelompok, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 

34.  
34

 Turnomo Rahardjo, Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi 

Antaretnis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51. 
35

 Larry A. Samovar, Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures), 

Edisi II, penerjemah Indri Margaretha Sidabalok (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 55. 
36

 Turnomo Raharjo,  Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi 

Antaretnis, 48. 
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a. Kata budaya berasal dari keragaman pool of knowledge, kenyataan-

kenyataan yang dipertukarkan, dan norma yang dikelompokkan 

kemudian membentuk makna yang dipelajari olehkelompok 

partikular; 

b. Sistem makna yang dipelajari saling dipertukarkan dalam sehari-hari 

di antara anggota kelompok kultural dan dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya; 

c. Budaya memberikan fasilitas para anggota kelompok bertahan dan 

beradaptasi dengan lingkungan luar mereka. 

Dalam al-Qur‟an Q.S. Al-Hujurat [49]: 13 dan Q.S. Ar-Ruum [30]: 22 

juga membicarakan masalah multikulturalisme, bahwa manusia itu 

diciptakan tidak sama, berlainan suku, beragama bangsa, warna kulit yang 

tidak sama, dan bahasa yang berbeda yang artinya sebagai berikut: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
37

 

 

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa umat manusia diciptakan 

dengan perbedaan jenis kelamin, beragam bangsa, berbeda suku, beraneka 

bahasa dan warna kulit. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perbedaan 

budaya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ini berarti 

ketika manusia melakukan interaksi akan terjadi komunikasi antarbudaya. 

                                                           
37
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Menarik untuk diperhatikan pernyataan Sutaryo,
38

 pada semua bahasa 

ditemukan organ-organ yang mampu menimbulkan makna sebuah lambang 

menjadi berbeda. Ketidaksamaan esensi simbol bahasa dari masyarakat 

yang berbeda latar belakang kebudayaan menjadi sebab dari pada 

munculnya reduksi komunikasi. 

Menurut Omar,
39

 individu pada umumnya menganggap sebuah 

perbuatan baik belum tentu baik juga oleh penilaian lain, tergantung kepada 

adat kebiasaan yang digunakan oleh masing-masing individu/kelompok. 

Proses komunikasi mengalami distorsi disebabkan oleh perbedaan 

interpretasi pesan dari individu-individu di dalamnya. Perbedaan interpretasi 

pesan, disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya perbedaan latar belakang 

social dan budaya.
40

 

Budaya pada seorang indivu menentukan model berkomunikasi, sebab 

budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki secara 

bersamaoleh kelompok dan diturunkan kepada generasi ke generasi. Ciri 

dari budaya yang telah tertanam sedari kecil sukar dihilangkan, terus  

berpengaruh pada pola komunikasi. 

b. Komunikasi Antarbudaya (KAB) 

Komunikasi dan kebudayaan bukanhanya dua kata, namun dua bentuk 

yang berhubungan. Komunikasi bentuknya beragam dalam mengartikannya, 

para ahli komunikasi belum mendapatkan kesamaan dan kesepakatan 

mengenai arti komunikasi. 

                                                           
38

 Sutaryo, Sosiologi Komunikasi (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), 56. 
39

 Toha Yahya Umar, Islam dan Dakwah (Jakarta: Zakia Islami Press, 2004), 92. 
40

 Sutaryo, Sosiologi Komunikasi, 65. 
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Komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi yang melibatkan 

persepsi dan sistem simbolberbeda dalam budaya.
41

 Komunikasi 

antarbudaya merupakan proses komunikasi diantara orang-orang yang 

berbeda budaya. Stewart,
42

 mengatakan komunikasi antarbudaya adalah 

komunikasi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti kebiasaan,  

nilai-nilai dan adat dalam kondisi tertentu. 

Menurut Mulyana dan Rakhmat,
43

 komunikasi diantara individu-

individuberbeda agama, bahasa, ras, status sosial, jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan bahkan bangsa dan negara dinamai komunikasi antarbudaya. 

Orbe, mengatakan dalam komunikasi antarbudaya, satu teori yang 

menggunakan pendekatan fenomenologi dan memberi penekanan pada 

persoalan akomodasi dan adaptasi adalah teori kultural yang merupakan 

model yang dikembangkan oleh Orbe.
44

 

Menurut Fajar,
45

 komunikasi antarbudaya mustahil dihindari, 

sesungguhnya mempunyai fungsi bagi masyarakat global di era modern. 

Perwujudannya dibutuhkan karena hubungan dan disintegrasi antar bangsa 

nyata, mulai bidang sosial dan budaya, politik, ekonomi hinga ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pergerakan penduduk globalmasif dan luas, 

teknologi komunikasi berevolusi. Fenomena yang harus cepat dipahami 

                                                           
41
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2010), 32. 
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adalah proses komunikasi antarbudaya yang melibatkan kelompok berbeda 

budaya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diformulasikan bahwa 

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang melibatkan orang-orang 

berbeda latarbelakang budaya. Dalam proses komunikasi, diharapkan 

memahami kultur, cara pandang dan pengalaman orang lain secara cerdas 

merupakan bagian penting dan bahkan menjadi landasan dalam membangun 

komunikasi antarbudaya yang efektif. Harus disadari bahwa setiap individu 

memiliki cara yang berbeda dan sudut pandang yang tidak sama tentang 

suatu masalah. 

c. Unsur-unsur Komunikasi Antarbudaya 

1) Komunikator 

Komunikator merupakan orang yang menjadi pelaku utama 

komunikasi, artinya komunikator mengawali pengiriman pesan 

kepada komunikan. Dalam komunikasi antarbudaya seorang 

komunikator berasal dari latar belakang kebudayaan tertentu, misalnya 

kebudayaan A yang berbeda dengan komunikan berkebudayaan B.
46
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Gambar 1 

Unsur Komunikasi Antarbudaya 

 

 

  

 

 

 

 

Komunikator dalam penelitian ini merupakan pemerintah daerah 

Kabupaten Bantul dan Tokoh Keagamaan yang terlibat dalam 

penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut 

Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul. 

2) Komunikan 

Komunikan adalah penerima pesan, menjadi tujuan komunikasi 

komunikator. Dalam komunikasi antarbudaya, seorang komunikan 

berasal dari latar belakang sebuah kebudayaan tertentu, misalnya 

kebudayaan B. Dalam memahami isi pesan, komunikan bergantung 

pada tiga bentuk pemahaman, yakni: kognitif, afektif, dan overt 

action.
47

 Komunikan dalam penelitian ini merupakan masyarakat 

Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul. 

 

 

                                                           
47
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Komunikasi Antarbudaya 

Komunikator A Komunikan B 

 Agama A 

 Bahasa A 

  Suku A 

 Agama B 

 Bahasa B 

  Suku B 
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3) Pesan 

Pola komunikasi antarbudaya, pesan merupakan informasi yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan harus 

memiliki dua syarat: isi dan perlakuan. Isi pesan diantaranya daya 

tarik pesan, misalnya emosional, argumentatif, kebaruan dan 

kontroversi. Pemilihan isi dan perlakuan terhadap pesan bergantung 

kepada skill berkomunikasi, status sosial, pengetahuan dan 

kebudayaan.
48

 

4) Media  

Media adalah saluran yang dilalui oleh pesan yang dikirim melalui 

media cetak maupun masa serta elektronik. Namun, ada  pesan yang 

dikirim tidak melalui media, khususnya komunikasi antarbudaya 

konteks bertatap muka.
49

 

5) Efek 

Efek adalah tanggapan yang berasal komunikan kepada 

komunikator setelah sebelumnya dilakukan pengiriman pesan. Bila 

dalam proses komunikasi antarbudaya tiada ditemukan efek, 

komunikator dan komunikan dipastikan gagal memahami makna yang 

terkandung di dalam pesan. Dalam komunikasi model tatap muka, 

umpan balik mudah dijumpai.
50
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6) Suasana (Setting) 

Suasa disebut juga setting of communication, adalah ruang,  waktu 

dan suasana psikologis dan sosial dalam proses komunikasi 

antarbudaya. Suasana berkaitan dengan waktu yang tepat 

berkomunikasi, sedangkan lokasi berkomunikasi, kualitas interaksi 

resmi dan tidak resmi berpengaruh pada komunikasi antarbudaya.
51

 

7) Interfence atau Gangguan 

Gangguankomunikasi antarbudaya merupakan semua penghambat 

jalannya pesan yang dikomunikasi antara pelaku komunikasi. 

Perbedaan status sosial dan kebudayaan memiliki peran signifikan 

disini.
52
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Gambar menunjukkan A dan B adalah 2 (dua)  individu yang memiliki 

perbedaan kepribadian dan persepsi terhadap interaksi antarpribadi. Ketika A 

dengan B berintraksi disebut komunikasi antarbudaya. Rendahnya tingkat 

ketidakpastian menjadi motivasi dalam strategi komunikasi yang bersifat 

akomodatif. Strategi akomodatif juga dimunculkan melalui proses terbentuknya 

kebudayaan baru (C) yang menurut psikologis menggembirakan A dan B, 

sehingga komunikasi bersifat adaktif adalah A dan B saling memahami dan 

menghasilkan komunikasi antarpribadi-antarbudaya yang efektif.
53

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian mengenai komunikasi pemerintah daerah 

dan tokoh keagamaan dalam penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat 

di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul, penelitian 

menggunakan metode berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian komunikasi pemerintah daerah dan tokoh keagamaan dalam 

penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat di Dusun Bandut Lor Desa 

Argorejo Kabupaten Bantul, dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis metode studi kasus.
54

 

Metode studi kasus dipilih karena dalam penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya konflik dan peran komunikasi 
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 Ibid., 33. 
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pemerintah daerah serta tokoh keagamaan dalam menyelesaikan konflik 

dilihat dari sudut pandang Islam moderat dan komunikasi antarbudaya yang 

selama ini dijalankan. 

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti mampu 

mengamati bagaimana peran komunikasi pemerintah daerah dan tokoh 

keagamaan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat di Dusun 

Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul yang selama ini dilaksanakan. 

Hal tersebut dapat dilihat melalui pengamatan empiris yang berada di 

lapangan baik dari pemerintah daerah, ormas keagamaan hingga 

masyarakatnya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah informan pada latar belakang penelitian 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian.
55

 Adapun subjek penelitian yang digunakan 

adalah pertama, pemerintah daerah Kabupaten Bantul, kedua, tokoh 

keagamaan, dan ketiga, warga Dusun Bandut Lor Desa Argorejo. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian berupa 

substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya 

menggunakan teori yang bersangkutan dari suatu penelitian.
56

 Obyek 

dalam penelitian ini adalah konflik pembangunan rumah ibadat di Dusun 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

132. 
56
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Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul dan peran komunikasi 

pemerintah daerah, tokoh keagamaan, serta warga masyarakat dalam 

menyelesaikan konflik ditinjau dari Islam moderat dan komunikasi 

antarbudaya. 

3. Sumber Data 

a) Primer 

Sumber data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan 

tujuan menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya langsung 

dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian yang dilakukan.
57

 

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat melalui proses 

wawancara dengan prosedur Snowball dengan model Exponential 

Dicriminative Snowball Modle.
58

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada pihak-pihak terkait konflik pendirian rumah ibadat di 

Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul, khususnya 

pemerintah daerah, tokoh keagamaan, dan masyarakat. Namun dalam 

penelitian ini, nama narasumber ditulis berdasarakan pada bukan nama 

sebenarnya, karena merupakan penelitian konflik yang sensitif dan sesuai 

dengan kesepakatan antara narasumber dengan peneliti sebelumnya. 

 

 

                                                           
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 137. 
58

 Penggunaaan model Snowball : Exponential Discriminative Snowball ModleI 
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b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang selesai dikumpulkan, digunakan 

untuk melengkapi data penelitian yang sedang dihadapi.
59

 Di dalam 

penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang 

menunjang penelitian, tesis, jurnal ilmiah, surat kabar dan internet serta 

dokumentasi-dokumentasi yang dapat menunjang penelitian.
60

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara.  

 Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara.
61

 Hal ini ditujukan untuk menggali 

data tentang input, proses, kendala yang dihadapi, langkah 

penyelesaian yang ditempuh serta hasil yang dicapai. Informan 

kunci diperlukan dalam memperoleh sumber data yang akurat. 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, 

tokoh keagamaan, dan masyarakat tertentu di wilayah sasaran 

penelitian. 

 

                                                           
59

 Ibid. 
60

 Dewi Sa‟diah, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 87. 
61

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya, 111. 



31 
 

 
 

b. Observasi 

 Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pancaindra.
62

 Dengan observasi ini diharapkan 

dapat mendapatkan informasi dan gambaran peran komunikasi 

pemerintah daerah dan tokoh keagamaan dalam penyelesaian 

konflik pendirian rumah ibadat di Dusun Bandut Lor Desa 

Argorejo Kabupaten Bantul. 

c. Dokumenter 

 Studi dokumenter adalah informasi yang disimpan atau 

didokumentasikan sebagai bahan dokumenter, dilakukan untuk 

melengkapi data yang telah dikumpulkan melalui teknik 

pengumpulan data yang lain. Data yang dikumpulkan melalui studi 

dokumenter adalah berupa otobiografi, surat-surat pribadi, buku-

buku, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, data di server 

dan flashdisk hingga data tersimpan di web site, dan lain-lain.
63

 

d. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan dilakukan selain untuk memperkaya teori 

tentang penelitian penanganan konflik juga sekaligus memperoleh 

data pendukung dari hasil-hasil penelitian yang lebih dahulu. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang terkumpul 

melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan 

mencakup tiga proses analisis seperti yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman
64

 yaitu: 

a. Reduksi data, yakni setekah data terkumpul melalui wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi kemudian direduksi sedemikian rupa 

sehingga tidak ada lagi data yang dianggap tidak sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian. 

b. Penyajian data dengan cara mengorganisasikan dan memaparkan data 

yang memiliki kompleksitas tinggi digunakan tabulasi distribusi 

frekuensi guna lebih mudah dibaca, dipahami, dan dinterpretasikan. 

Penyajian data tentang komunikasi pemerintah daerah dan tokoh 

keagamaan dalam peneyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di 

Dusun Bandut Lor Desa Argorejo bersifat deskriptif, setelah 

sebelumnya dilakukan interpretasi. Dalam penyajian data dalam 

penelitian ini, peneliti menjabarkan data-data yang telah didapatkan 

sesuai dengan teori yang digunakan yaitu meliputi konflik dan 

komunikasi antarbudaya. Hasilnya, didapatkan analisa-analisa kritis 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

                                                           
64

 Ibid., 156.  



33 
 

 
 

c. Penggambaran dan pembuktian yang melibatkan peneliti dalam 

interpretasi terhadap data yang disajikan sehingga dapat dipahami 

maksudnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bertalian dengan 

tujuan. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

BAB I Pendahuluan, membahas tentang gambaran penelitian yang 

dilakukan serta pokok permasalahnnya, yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Gambaran Umum Wilayah Penelitian, menguraikan mengenai 

profil Kabupaten Bantul dan Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten 

Bantul. 

BAB III Temuan dan Pembahasan, menguraikan hasil penelitian 

mengenai komunikasi pemerintah daerah dan tokoh keagamaan dalam 

penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Dusun Bandut Lor Desa 

Argorejo Kabupaten Bantul. 

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peneliti menyimpulkan penelitian tentang peran komunikasi pemerintah 

daerah dan tokoh keagamaan dalam penyelesaian konflik pendirian rumah 

ibadah di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul, sebagai berikut: 

1. Konflik pembangunan rumah ibadah di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo 

Kabupaten Bantul disebabkan oleh penolakan oleh warga dan pencabutan 

izin mendirikan bangunan (IMB). 

2. Dalam melakukan komunikasi antar pribadi antara warga Muslim dan non-

Muslim Dusun Bandut Lor Desa Argorejo dipengaruhi oleh sikap tidak 

terbuka, tidak fleksibel, tidak menguasai ragam komunikasi, tidak lugas dan 

ringkas, tidak memahami komunikasi non-verbal, tidak pendengar yang 

baik, tidak konsisten dan tidak egaliter. Hal ini menjadikan komunikasi 

berjalan tidak efektif, hingga menimbulkan konflik pendirian rumah ibadah. 

3. Dalam melakukan komunikasi antar kelompok antara masyarakat Muslim 

dan non-Muslim di Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul 

dipengaruhi oleh perbedaan agama, sosial, politik dan ideologi. Dalam 

prosesnya terjadi proses transaksional yang melibatkan emosi yang tinggi, 

hingga menimbulkan konflik pendirian rumah ibadat. 

4. Ditemukan pengaruh psikobudaya pada interaksi yang dilakukan oleh 

masyarakat Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kabupaten Bantul 
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diantaranya adalah etnosentrisme, prasangka dan stereotip. Sehingga 

memicu munculnya konflik. 

5. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sebagai komunikator memiliki 

tanggung jawab dalam penyelesaian konflik, komunikasi pemerintah daerah 

ditunjukkan melalui keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan 

kebijakan kepada masyarakat (komunikan) melalui saluran media 

komunikasi berupa dialog dan sosialisasi yang sifatnya persuasif. Tokoh 

keagamaan melalui pola komunikasi antar pribadi dan kelompok yang 

sifatnya satu dan dua arah dalam bentuk kegiatan sosial-keagamaan serta 

menebarkan pesan-pesan agama meliputi: menghargai perbedaan, 

menghargai tradisi yang membumi, mematuhi pemimpin, mengedepankan 

dialog dan mengenang sejarah dan cinta tanah air kepada masyarakat Dusun 

Bandut Lor Desa Argorejo, Kabupaten Bantul. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitin mempunyai 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

a. Berhati-hati dalam memberikan izin pembangunan rumah ibadah, harus 

diperhatikan syarat dan mekanisme yang sesuai dengan aturan 

kementerian terkait. 

b. Memberikan kebijakan yang sifatnya transparansi dan akuntabel serta 

mengayomi seluruh umat beragama. 
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c. Komunikasi yang terstruktur dengan baik di mulai dari pemerintah 

daerah hingga menuju hilir desa dan rukun keluarga. 

d. Memberikan perhatian lebih kepada organisasi-organisasi keagamaan 

dan kemasyarakatan yang diindikasikan mampu memicu konflik di 

tengah keanekaragaman budaya di Bantul yang dikendalikan oleh 

beberapa tokoh tertentu. 

2. Bagi Tokoh Keagamaan 

a. Memberikan bimbingan kepada segenap umat dengan mengedepankan 

asas-asas kemanusiaan sesuai dengan teologi agama masing-masing. 

b. Mengesampingkan kepentingan ideologi dan politik yang sifatnya 

prematur dan sementara. 

c. Berlaku jujur dan terbuka dalam permasalahan-permasalahan yang 

menyangkut kepentingan umat beragama, tanpa disertai dengan 

kebohongan dan manipulasi semua. 
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