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MOTTO 

“To be human is to belong both to a common species and to a distinct culture and 
one only because of the other” (Parekh, 2000: 124). 
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ABSTRAK 

Desa Balun merupakan salah satu desa di Kabupaten Lamongan dengan 
keragaman agama terdiri dari Agama Islam, Kristen, dan Hindu. Keragaman 
agama pada masyarakat Desa Balun merupakan suatu fenomena sosial yang unik, 
karena kondisi masyarakat heterogen dengan tiga agama berbeda jarang dijumpai 
di Lamongan. Keragaman agama pada masyarakat Desa Balun lantas tidak 
menimbulkan konflik, justru di tengah masyarakat dengan pemeluk agama yang 
berbeda-beda kehidupan masyarakat terjalin relatif harmonis dan penuh toleransi, 
dapat dilihat dari sarana tempat ibadah yang saling berdampingan. 

Kerukunan pada masyarakat Desa Balun kemudian dikenal sebagai desa 
budaya atau disebut “Desa Pancasila”, karena merepresentasikan masyarakat 
multikultural dengan membudayakan toleransi kerukunan antarumat beragama. 
Tentunya budaya toleransi tidak muncul dan terbentuk begitu saja, begitu pula 
masyarakat multikultural. Berangkat dari uraian tersebut, dapat ditarik rumusan 
masalah berikut; bagaimana bentuk multikulturalisme masyarakat Desa Balun? 
dan bagaimana proses terbentuknya budaya toleransi masyarakat Desa Balun? 

Multikulturalisme sebagai penelusuran pada penelitian ini dilihat melalui 
teori masyarakat multikultural perspektif Bhikhu Parekh dan kebudayaan yang 
ditangkap sebagai suatu sistem arti atau makna yang terbentuk secara historis 
melalui teori konstruksi sosial perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis lapangan (field research), 
dengan menggunakan pendekatan sosial budaya sebagai sudut pandang (point of 
view) untuk memperoleh analisis-deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan berdasarkan pengamatan langsung pada keragaman masyarakat 
Desa Balun, meliputi observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menemukan, bahwa keragaman agama pada 
masyarakat Desa Balun relevan dengan bentuk keragaman komunal (communal 
diversity), berdasarkan temuan bahwa masing-masing agama pada masyarakat 
Desa Balun menjalankan tradisinya yang berbeda dalam satu kebudayaan umum 
tanpa menghilangkan identitasnya. Multikulturalisme pada masyarakat Desa 
Balun diwujudkan dalam bentuk toleransi yang lebih menekankan kesediaan 
untuk menerima perbedaan sebagai kesatuan, tanpa mempersoalkan perbedaan 
agama, dan memperlakukannya secara setara. 

Toleransi kerukanan antarumat beragama pada masyarakat Desa Balun 
terbentuk melalui proses konstruksi, meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan 
internalisasi. Berdasarkan temuan di lapangan, bahwa sikap toleransi pada 
masyarakat Desa Balun merupakan ekternalisasi dari sikap alamiah, kemudian 
menjadi tipifikasi dalam aktivitas yang mempertemukan tiga agama pada 
kehidupan masyarakat sebagai objektivitasnya, dan diinternalisasikan masyarakat 
Desa Balun dalam perilaku, pada giliranya diekspresikan kembali oleh masyarakat 
dalam bentuk kebudayaan yang dipelihara, seperti kenduri atau kenduren, festival 
Ogoh-ogoh, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa Balun merupakan desa kecil yang terletak di Kabupaten Lamongan 

bagian tengah, tepatnya berjarak 6 km dari Kecamatan Turi dan 4 km dari 

Kabupaten atau Kota Lamongan. Kabupaten Lamongan secara umum terdiri dari 

masyarakat homogen, namun ada beberapa desa di wilayah Lamongan yang 

terdiri dari masyarakat heterogen salah satunya Desa Balun dengan identitas, 

budaya, dan keragaman agama.1 

Kondisi masyarakat heterogen dengan tiga agama yang berbeda dalam satu 

desa akan jarang dijumpai di wilayah Kabupaten Lamongan, karena Lamongan 

merupakan salah satu wilayah dengan sejarah penyebaran Islam (Sunan Drajat). 

Terbukti masifnya pendidikan dengan basis pondok pesantren khususnya di 

daerah pesisir yang ditandai dengan santri dan berkembangnya pesantren salaf 

maupun modern di wilayah Lamongan.2 

Keragaman agama masyarakat Desa Balun, merupakan suatu fenomena 

sosial yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari sarana tempat ibadah yang saling 

berdampingan, Masjid di tengah, Pura berada di sebelah selatannya, dan Gereja di 

sebelah timur seberang jalan.3 Keragaman agama pada masyarakat Desa Balun 

lantas tidak menimbulkan konflik, justru di tengah masyarakat dengan pemeluk 

                                                           
1 Ditulis berdasarkan observasi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan 

pada tanggal 31 Juni 2018 dan merujuk pada dokumen profil Desa Balun. 
2 Muhammad Barir, “Peradaban Al-Qur’an dan Jaringan Ulama Pesisir”, Suhuf, Vol. 8, 

No. 2, Juni 2015, 182. 
3 Wawancara dengan Herman selaku Ketua Organisasi Masyarakat Desa Balun dan 

Danny Mahendra selaku pemuda Desa Balun, di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2018. 
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agama yang berbeda-beda relasi sosial kehidupan masyarakat Desa Balun relatif 

terjalin dengan rukun dan penuh toleransi.4 

Kondisi sosial masyarakat Desa Balun tersebut merepresentasikan 

masyarakat multikultural. Menurut Bhikhu Parekh, masyarakat multikultural 

menghendaki untuk memperlakukan secara sama dalam artian tidak membeda-

bedakan, saling menghormati dan menerima perbedaan dengan menganggap 

perbedaan bukan suatu penyimpangan. Perlakuan tersebut sebagai cara yang legal 

dalam kehidupan sosial, sehingga menghendaki adanya perubahan dalam tatanan 

masyarakat dengan menuntut perubahan cara berfikir masyarakat dan membentuk 

suatu masyarakat multikultral.5 

Desa Balun dikenal sebagai desa budaya sering disebut “Desa Pancasila”, 

karena merepresentasikan toleransi kerukunan antarumat beragama. Sikap saling 

menghormati dan menerima perbedaan merupakan bagian dari tatanan masyarakat 

yang menghendaki toleransi. Tentunya toleransi kerukunan antarumat beragama 

tidak muncul begitu saja, begitu pula masyarakat multikultural. Ada hal-hal yang 

mendasari dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat multikultural, 

begitu pula sikap toleransi pada masyarakat Desa Balun yang diinternalisasikan 

dalam kebudayaan. 

                                                           
4 Wawancara dengan Rudi Yuda Ardiyansah, Kaur Keuangan Pemerintahan Desa Balun, 

di Lamongan tanggal 05 Juni 2018. 
5 Pada bagian awal, Parekh membicarakan serangkaian gerakan kaum intelektual dan 

politik yang dipelopori masyarakat pribumi, pendatang, minoritas, etnis-budaya, feminis, gay, dan 
lesbian. Mereka mewakili praktek, gaya hidup yang berbeda dan tidak sejalan dengan kebudayaan 
dominan masyarakat yang lebih luas, serta menghendaki masyarakat untuk mengakui perbedaan 
yang terkait dengan identitas sebagai sebuah pengakuan. Kelompok atau gerakan tersebut sering 
dihubungkan dengan multikulturalisme, namun tidak semua persoalan tentang perbedaan dan 
identitas merujuk pada multikulturalisme. Lihat buku Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism 
Cultural Diversity and Political Theory (London: Macmillan Press, 2000), 1-2. 
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Kebudayaan menurut Koentjaraningrat diinternalisasikan melalui ide dan 

gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa 

kepada masyarakat, dan menjadi suatu sistem dalam kehidupan masyarakat. 

Koentjaraningrat, menyebutnya sebagai sistem budaya (cultural system) dari 

wujud kebudayaan pertama. Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial, 

merupakan tindakan terpola dari manusia berupa aktivitas maupun interaksi 

masyarakat. Kemudian, wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik 

berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas manusia dalam masyarakat.6 

Tumbuh dan berkembangnya suatu sistem budaya tidak secara kebetulan, 

melainkan atas dasar nilai yang disepakati bersama masyarakat. Dasar nilai umum 

inilah yang lebih disebut dengan norma-norma sosial dari bentuk struktur sosial. 

Ada tiga penerapan sistem budaya, di antaranya; Pertama, ranah kognitif yang 

berkaitan dengan ide dan keyakinan masyarakat tentang dunia. Kedua, berkaitan 

dengan kesenian dan kaitannya dengan seperangkat nilai estetis. Ketiga, berupa 

tatanan moral dan nilai-nilai yang mengatur peranan pokok dalam masyarakat.7 

Menurut Bhikhu Parekh kebudayaan dapat diartikulasikan dalam beberapa 

tahapan; pada tahap paling dasar, budaya direfleksikan dalam bahasa termasuk 

cara-cara sintaksisnya, tata bahasa, dan kosa kata dalam mendeskripsikan dunia. 

Hal ini merupakan ciri umum budaya, ketika individu maupun kelompok 

menggunakan bahasa dalam interaksi dan memahami dunia. Pada tahap sedikit 

                                                           
6 Koentjaraningrat mendefinisikan bentuk budaya dalam tiga wujud, diantaranya; 

pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, dan norma; kedua, 
wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari masyarakat; dan 
ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lihat Koentjaraningrat, 
Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 150-151. 

7 Muhadi, “Interaksi Sosial dalam Keberagaman Umat Muslim Masyarakat Giri Asih, 
Gunung Kidul, Yogyakarta”, Kontekstualita, Vol. 29, No. 2, 2014, 165. 
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berbeda, budaya direfleksikan dalam bentuk seni maupun sastra. Pada tahap 

berikutnya, kebudayaan diartikulasikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang 

mengatur relasi sosial dan aktivitas dasar manusia yang menjadi truktur kehidupan 

manusia dalam masyarakat.8 

Kebudayaan sebagai penelusuran dalam penelitian ini ditangkap sebagai 

suatu sistem arti atau makna yang terbentuk secara historis. Bhikhu Parekh 

menyatakan, bahwa keyakinan mengenai suatu arti dan makna pada masyarakat 

menciptakan struktur sosial dan mengatur kehidupan individu maupun kolektif.9 

Toleransi anatarumat beragama pada keragaman agama masyarakat Desa Balun 

tersebut membentuk struktur sosial yang unik sebagai kebudayaan masyarakat, 

seperti aktivitas (dalam bentuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan 

masyarakat), dan gaya hidup yang sama (identik santri dengan pakaian khas 

songkok dan sarung), serta tradisi ziarah di makam Mbah Alun yang dilakukan 

masyarakat asli Desa Balun pada umumnya. 

Proses terbentuknya kebudayaan dapat dilihat sebagai kenyataan hidup 

sehari-hari mengenai pengetahuan yang membimbing perilaku kehidupan 

masyarakat Desa Balun. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menguraikannya 

sebagai konstruksi sosial meliputi proses eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Realitas sosial masyarakat Desa Balun sebagai objek analisa, 

merupakan realitas yang memiliki makna subjektif berasal dari pikiran-pikiran 

                                                           
8 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism, Culture Diversity and Political Theory, 

143-144. 
9 Pengertian kebudayaan ketika digunakan tanpa frasa, kebudayaan mencakup 

keseluruhan kehidupan manusia. Ketika dijadikan sebagai kata sifat, kebudayaan mengacu pada 
bidang atau aspek kehidupan manusia yang dilihat oleh kata sifatnya. Lihat buku Bhikhu Parekh, 
Rethinking Multiculturalism, Culture Diversity and Political Theory, 142-143. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



5 
 

 
 

dan tindakan-tindakan yang dipelihara.10 Dapat dipahami, bahwa kebudayan 

masyarakat Desa Balun tidak terbentuk begitu saja, tanpa adanya suatu proses-

historis dan faktor yang mempengaruhinya. 

Realitas sosio-kultural masyarakat Desa Balun merupakan kenyataan atau 

keadaan yang dapat dilihat secara riil berkenaan kondisi kehidupan manusia 

dalam suatu kelompok yang saling menjalin hubungan antara satu dengan lainnya, 

sehingga dalam hubungan sosial menimbulkan tata aturan kehidupan bersama 

yang menjadi kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial ini berupa tata aturan yang 

menjadi pedoman kehidupan bersama yang berisi tata aturan perilaku sosial.11 

Perbedaan latar belakang pada keragaman agama masyarakat Desa Balun, 

menggambarkan bahwa manusia tidak dapat mengelak keragaman. Atas dasar 

keragaman, manusia menjalani kehidupan bersama dan membentuk suatu 

masyarakat multikultural.12 Pada masyarakat multikultural terdapat suatu nilai 

yang mengapresiasi perbedaan dalam sosio-kultural sebagai tatanan masyarakat. 

Masyarakat multikultural berarti keadaan masyarakat yang didalamnya terdapat 

keragaman budaya, termasuk didalamnya keragaman agama, adat-istiadat, dan 

pola-pola nilai sebagai tatanan sosial masyarakat.13 

                                                           
10 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality a Treatise 

in the Sociology of Knowledge (England: Penguin Books, 1991), 33. 
11 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana, 2011), 31. 
12 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 

Multikultur (Yogyakarta: LkiS, 2005), 61-69. 
13 Istilah multikultural telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. 

Demikian, multikulturalisme merupakan paham yang menganut asas keragaman sosio-kultural. 
Berangkat dari konsep tersebut, maka multikulturalisme menekankan keragaman budaya dalam 
kesetaraan. Lihat Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 
Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, 553. 
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Studi ini merupakan kajian sosial budaya yang terdiri dari aspek tindakan 

manusia, baik tindakan secara eksplisit maupun implisit. Pada tindakan tersebut, 

semua kategori mendapat suatu tempat, perhatian, persepsi, dan penalaran dilihat 

sebagai bagian dari tindakan meliputi proses yang terlibat dalam kehidupan 

manusia.14 Berdasarkan keragaman masyarakat Desa Balun yang memiliki cara 

hidup dan keberagamaan yang unik dalam membangun harmonisasi kerukunan 

antarumat beragama, studi ini ingin menemukan dan menggambarkan hal-hal 

yang mendasari terbentuknya budaya toleransi dan faktor yang mempengaruhi 

toleransi kerukunan antarumat beragama sebagai bentuk dari kontekstualisasi 

multikulturalisme masyarakat Desa Balun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

suatu rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, supaya 

dalam penelitian yang akan dilakukan dapat terarah dan fokus, sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk multikulturalisme masyarakat Desa Balun? 

2. Bagaimana proses terbentuknya budaya toleransi masyarakat Desa Balun? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

tujuan dan kegunaan dari penelitian kecil ini, di antaranya; untuk menggali lebih 

dalam tentang kajian multikulturalisme dan fakta-fakta terkait budaya toleransi 

pada keragaman masyarakat Desa Balun. Studi ini mencoba mendiskusikannya 

                                                           
14 George Ritzer, Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Posmodern, 

terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 598. 
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dengan konsep-konsep multikulturalisme dan teori-teori sosial dalam hal analisis-

verifikatif pada masyarakat Desa Balun yang memiliki keragaman agama. 

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan deskripsi tentang 

budaya toleransi pada masyarakat multikultural Desa Balun. Hal ini diharapkan 

memberikan sumbangsih gagasan baru maupun berguna sebagai rujukan. Secara 

akademik, diharapkan memberikan pemahaman terkait toleransi pada masyarakat 

multikultural dengan konsep dan teori sosial keagamaan, serta memberikan 

kontribusi ilmiah dan pengembangan khasanah keilmuan tentang kajian sosial. 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian multikulturalisme tentu bukan hal yang jarang dibahas, berbagai 

literatur tentang multikulturalisme dan konsep-konsep sosial terkait budaya 

toleransi telah banyak dibahas. Namun, penelitian ini ingin memberikan fokus 

pada bentuk masyarakat multikultural dan budaya toleransi yang ada pada 

masyarakat Desa Balun. Penelitian ini menggunakan beberapa studi sebagai 

rujukan dan pembeda dengan studi sebelumnya. Adapun beberapa kajian maupun 

studi yang menguraikan persoalan-persoalan tentang multikulturalisme dan 

budaya toleransi, di antaranya sebagai berikut; 

Studi ini merujuk pada konsep multikulturalisme perspektif Bhikhu 

Parekh, dalam karyanya yang berjudul Rethinking Multiculturalism Cultural 

Diversity and Political Theory. Secara garis besar Bhikhu Parekh memberikan 

perspektif baru pada persoalan multikulturalisme, meskipun kritikan-kritikan tidak 

luput dari karyanya. Di era modern banyak bermunculan kelompok intelektual 

dengan ideologi yang berbeda-beda dan lahirnya subkultur-subkultur berbeda 
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yang menghendaki identitasnya, hal ini menjadi persoalan lanjut mengenai 

multikulturalisme.15 

Konsep multikulturalisme perspektif Bhikhu Parekh juga telah dibahas dan 

didiskusikan dalam persoalan kemajemukan Indonesia oleh Azyumardi Azra 

dengan karyanya yang berjudul Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia. 

Azyumardi Azra berangkat dari kegelisahan terkait krisis budaya di Indonesia 

yang ditandai dengan era reformasi. Kebudayaan Indonesia dianggap cenderung 

mengalami disintegrasi dan krisis sosio-kultural yang dapat disaksikan dalam 

berbagai bentuk disorientasi dan ekspansi budaya Barat. Mengingat kemajemukan 

masyarakat Indonesia, kecenderungan gaya hidup baru menyebabkan tidak 

kondusifnya kondisi sosial masyarakat, memunculkan tindakan kekerasan maupun 

anarki, merosostnya penghargaan atas etika, dan moral sosial yang menyebabkan 

konflik etnis dan agama yang bernuansa politik.16 

Azyumardi Azra lebih banyak menguraikan persoalan multikulturalisme di 

Indonesia, dari latar belakang bangsa yang plural asas dasar Bhinneka Tunggal 

Ika, pengalaman politik monokultural sebagai keseragaman budaya, hingga 

multikulturalisme demokrasi di Indonesia. Secara umum, studi multikulturalisme 

Azyumardi Azra merujuk dari perspektif Bhikhu Parekh yang dikembangkan dan 

didiskusikan dalam konteks masyarakat Indonesia. 

Selain merujuk pada pemikiran Bhikhu Parekh tentang multikulturalisme, 

studi ini juga merujuk pada teori terkait konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan 

                                                           
15 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory, 1. 
16 Studi ini disampaikan oleh Azyumardi Azra dalam orasi budaya pada tanggal 30 

Agustus 2007, Taman Komunikasi Kanisius, Yogyakarta. Lihat buku karya Azyumardi Azra, 
Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia (Yogyakarta: Impulse, 2007), 7-17. 
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Thomas Luckmann, dalam bukunya yang berjudul The Social Construction of 

Reality a Treatise in the Sociology of Knowledge. Berger dan Luckmann secara 

umum memberikan pespektif sosiologi pengetahuan, hal ini untuk menguraikan 

realitas yang ada pada masyarakat Desa Balun. Bahwa realitas tersebut, dibangun 

secara sosial dan sosiologi menganalisanya sebagai proses konstruksi.17 

Secara umum pembahasan atau studi tentang multikulturalisme sudah 

banyak dilakukan, seperti yang telah diuraikan di atas merupakan sebagian studi 

tentang masyarakat multikultural dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan relevansi studi yang telah ada, pemikiran dan karya tersebut akan 

digunakan sebagai rujukan untuk analisis dan pengembangan lebih lanjut tentang 

persoalan multikulturalisme dan kaitannya dengan kebudayaan pada masyarakat 

Desa Balun. Berikut, merupakan beberapa penelusuran yang relevan terkait 

keragaman agama maupun studi tentang multikulturalisme dan kebudayaan pada 

masyarakat Desa Balun sebagai berikut; 

Penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, ditulis oleh Sukari, Noor Sulistyo 

Budi, dan Esti Wuryansari, membahas tentang “Toleransi dan Kerukunan 

Antarumat Beragama dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Penelitian tersebut lebih dahulu 

menggambarkan fakta-fakat terkait kerukunan antarumat beragama di Desa Balun 

dan memberikan penekanan pada kerukunan dalam keluarga yang terdiri dari tiga 

agama berbeda. Secara keseluruhan, penelitian tersebut mewakili gambaran fakta-

                                                           
17 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality a Treatise 

in the Sociology of Knowledge, 13. 
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fakta kerukunan antarumat beragama di Desa Balun sebagai objek material yang 

sama, namun dalam objek formal penelitian ini memiliki perspektif berbeda dari 

sudut pandang yang digunakan 18 

Jurnal tentang “Kampung Inklusif (Model Toleransi antar Agama di Balun 

Lamongan)”, penelitian karya Sholihul Huda. Penelitian ini mendeskripsikan, 

bahwa paradigma masyarakat Desa Balun dalam memahami ajaran agamanya 

(Islam, Hindu, Kristen) adalah paradigma subtantif-inklusif dalam pemahaman 

ajaran agamanya dan tradisi sosio-kultural yang toleran, sehingga membentuk 

relasi sosio-kultural dengan relatif damai dan penuh toleransi ditengah perbedaan 

agama. Di Desa Balun terdapat tiga agama yang dipeluk oleh warganya, karena 

kerukunannya Desa Balun kemudian dikenal dengan sebutan “Desa Pancasila”.19 

Karya jurnal oleh Ah. Zakki Fuad tentang “Peace Building Berbasis 

Kearifan Lokal Pada Masyarakat Plural”, merupakan studi yang mencoba 

mengungkap hubungan antar pemeluk agama di Desa Balun. Ah. Zakki Fuad 

mendeskripsikannya, bahwa konstruksi sosial masyarakat Desa Balun tentang 

agama dan kerukunan antarumat beragama muncul dari signifikansi kearifan lokal 

sebagai determinan dalam pembentukan budaya damai. Pembahasan Ah. Zakki 

Fuad lebih menekankan kepada budaya damai dalam konteks kearifan lokal 

sebagai pondasi kerukunan masyarakat Desa Balun.20 

                                                           
18 Sukari (dkk), Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Keluarga: Studi 

Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Yogyakarta: Balai 
Pelestarian Nilai Budaya, 2018), 58. 

19 Sholihul Huda, “Kampung Inklusif (Model Toleransi antar Agama di Balun 
Lamongan)”, AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 1, 2015. 

20 Ah. Zakki Fuad, “Peace Building Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Plural”, 
Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016, 5. 
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Berdasarkan uraian di atas, belum ditemukan kajian yang lebih mendalam 

membahas masyarakat Desa Balun secara fokus melihat keragaman dari sudut 

pandang multikulturalisme dan aspek-aspek yang membentuknya. Analisis yang 

ditekankan dalam penelitian ini, melihat pada bentuk masyarakat multikultural 

dan proses konstruksi, serta faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebudayaan 

maupun toleransi kerukunan antarumat beregama pada masyarakat Desa Balun. 

Hal ini menjadi pembeda pada penelitian ini, dengan penekanan pembahasan pada 

keragaman masyarakat Desa Balun yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai 

multikulturalisme dalam mengelola perbedaan agama, menciptakan integrasi 

sosial sehingga mampu membina dan membangun budaya toleransi sebagai 

struktur masyarakat Desa Balun. 

E. Kerangka Teoritik 

Pada studi ini, peneliti menggunakan konsep multikulturalisme perspektif 

Bhikhu Parekh sebagai alur penelitian dan analisis untuk melihat bentuk maupun 

mendefinisikan masyarakat Desa Balun. Bhikhu Parekh, menjelaskan keragaman 

budaya dalam masyarakat modern memiliki beberapa bentuk, tiga di antaranya 

adalah yang paling umum. Pertama, keragaman pada masyarakat yang memiliki 

kebudayaan umum, namun beberapa di antara mereka menjalankan keyakinan dan 

praktek yang berbeda dari kebudayaan dominan, disebut sebagai bentuk 

keragaman subkultur (subculture diversity). Kedua, keragaman yang terjadi dari 

beberapa anggotanya sangat kritis terhadap sebagian prinsip atau nilai-nilai sentral 

kebudayaan yang dianggap tidak sesuai, disebut sebagai bentuk keragaman 

perspektif (perspective diversity). Ketiga, keragaman yang muncul dari sebagian 
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besar masyarakat modern mencakup beberapa komunitas yang sadar diri dan 

terorganisasi dengan baik. Menjalankan tradisinya masing-masing dan hidup 

dengan sistem keyakinan dan praktik mereka yang berbeda-beda dalam suatu 

masyarakat, disebut sebagai bentuk keragaman komunal (communal diversity).21 

Konsep multikulturalisme tersebut didiskusikan untuk melihat bentuk 

keragaman pada masyarakat Desa Balun yang dikategorikan ke dalam tiga bentuk 

keragaman, di antaranya keragaman subkultur (subculture diversity), keragaman 

perspektif (perspectival diversity), dan keanekaragaman komunal (communal 

diversity).22 Bentuk keragaman tersebut, untuk menjelaskan persoalan keragaman 

pada masyarakat Desa Balun yang terdiri dari agama Hindu, Islam, dan Kristen. 

Pemeluk agama yang berbeda-beda pada masyarakat Desa Balun mewakili praktik 

dan cara hidup berbeda dalam lingkungan kebudayaan masyarakat Desa Balun. 

Kondisi tersebut, lebih lanjut dijelaskan berdasarkan konsep masyarakat 

multikultural dengan prinsip-prinsip multikulturalisme untuk melihat keunikan 

budaya Desa Balun sebagai “Desa Pancasila” yang merepresentasikan toleransi 

dan kerukunan antarumat beragama, memperlakukan secara sama dalam 

perbedaan dan tidak mendiskriminasikan individu maupun kelompok lain. Pada 

aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan pun tampak saling 

menghargai, menerima dan mengakui perbedaan yang ada. 

                                                           
21 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism, Culture Diversity and Political Theory, 3-

4. 
22 Penerapan aplikatif teori multikulturalisme Bhikhu Parekh pada masyarakat Desa 

Balun, kiranya tidak jauh berbeda dengan uraian Muhamad Arif tentang model kerukunan sosial 
pada masyarakat multikultural Cina Benteng yang diterbitkan dalam jurnal Sosio Didaktika. Lihat 
Muhamad Arif, “Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian 
Historis dan Sosiologis)”, Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, 55. 
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Pada analisis pembentukan kebudayaan masyarakat Desa Balun sebagai 

suatu sistem keyakinan dan praktik yang terbentuk dari pandangan manusia. 

Manusia sebagai proses dialektika yang mendasar pada masyarakat dapat 

dianalisis melalui tiga momen atau langkah-langkah berikut; eksternalisasi 

(extemalization), internalisasi (internalization), dan ovjektivasi (objectivation). 

Eksternalisasi sebagai upaya pengungkapan pengetahuan yang diekspresikan 

individu dalam masyarakat, kemudian objektivasi sebagai proses pembentukan 

pengetahuan objektif pada masyarakat Desa Balun, dan internalisasi yang akan 

menyerap kembali pengetahuan tersebut ke dalam diri individu, pada gilirannya 

diekspresikan kembali sebagai proses eksternalisasi. Proses tersebut merupakan, 

bentuk dialektika manusia yang diaplikasikan pada masyarakat Desa Balun.23 

Hal ini dapat diamati berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger 

mengenai aktivitas sehari-hari masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang 

memuat nilai dan norma sosial. Berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann, bahwa proses konstruksi dan faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya toleransi pada masyarakat Desa Balun, merupakan 

pembentukan kenyataan oleh masyarakat (social cunstrution of reality).24 

Suatu analisa sosiologis mengenai realitas kehidupan sehari-hari, dalam 

hal ini mengenai pengetahuan yang membimbing perilaku toleransi antarumat 

beragama pada masyarakat Desa Balun, merupakan realitas subjektif yang berasal 

dari pengetahuan dan tindakan yang dipelihara oleh masyarakat. Pengetahuan 

                                                           
23 Peter L. Berger, The Sacred Canopy Elements of a Sociological Theory of Religion, 

(New York: Doubleday & Company, 1967), 3-4. 
24 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality a Treatise 

in the Sociology of Knowledge, 27. 
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tersebut diekspresikan dalam tindakan yang saling berinteraksi, kemudian 

pengetahuan subjektif tersebut mengendap dalam ingatan, menjadi kebiasaan yang 

mengalami pelembagaan dan dilegitimasi bersama sebagai nilai atau pandangan 

hidup sehari-hari masyarakat. Pandangan tersebut, sebagai bentuk nilai kehidupan 

yang diinternalisasikan oleh individu dan diekpresikan kembali dalam masyarakat 

sebagai bentuk kebudayaan.25 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis lapangan (field 

research), dengan melakukan pengumpulan data berdasarkan pengamatan 

langsung pada keragaman agama dan toleransi masyarakat Desa Balun.26 Metode 

dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif untuk membuat deskripsi 

secara faktual dan empiris mengenai objek kajian.27 Hal ini sebagai upaya 

penelitian untuk menghasilkan data dari gejala sosial yang diamati dan dijelaskan 

secara deskriptif. 

Penelitian sosial budaya, merupakan refleksi dari suatu fenomena yang 

diperoleh melalui proses pengamatan dan wawancara. Hal ini kembali kepada 

manusia dan aspek-aspek sosialnya sebagai sumber dan titik pusat penelitian.28 

Pendekatan sosial budaya, merupakan telaah terhadap aspek-aspek kehidupan 

manusia mencakup nilai dan norma yang dijalankan masyarakat. Cara pandang ini 

                                                           
25 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality a Treatise 

in the Sociology of Knowledge, 33. 
26 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 

21. 
27 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Rosdakarya, 2009), 10. 
28 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2006), 2. 
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digunakan untuk melihat perilaku kehidupan masyarakat Desa Balun dan aspek-

aspek sosialnya.29 

Seiring perkembangan zaman, pemikiran dan gerakan terkait keragaman 

maupun multikulturalisme mulai mengalami perubahan. Lahir cara pandang baru 

yang berbeda dari cara pandang pada era sebelumnya, cara pandang baru tersebut 

lebih peka akan toleransi sekaligus ramah atas perbedaan atau keragaman. Cara 

pandang semacam ini turut memberikan kontribusi lahirnya berbagai paradigma 

dan teori-teori sosial budaya sebagai acuan untuk menghargai perbedaan dan 

keragaman, salah satunya multikulturalisme.30 

Konsep masyarakat multikultural yang telah diuraikan oleh Bhikhu 

Parekh, kiranya relevan untuk melihat keragaman masyarakat Desa Balun. 

Selanjutnya, konstruksi sosial yang diuraikan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann, merupakan pendekatan yang relevan terhadap kebudayaan masyarakat 

Desa Balun. Pendekatan ini digunakan untuk melihat suatu realitas atau objek 

penelitian sebagai sudut pandang (point of view). Hal ini sebagai perspektif suatu 

kerangka konseptual (conceptual framework) untuk melihat objek kajian terkait 

multikulturalisme dan kebudayaan pada keragaman masyarakat Desa Balun.31 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi, observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Tahapan awal pada penelitian ini akan menggunakan 

                                                           
29 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 70. 
30 Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer dari Teori Kritis, Culture Studies, 

Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 171. 
31 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 4-7. 
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metode observasi partisipatif (participant observation), sebagai pengamatan 

langsung pada masyarakat Desa Balun untuk mengentahui struktur budaya dan 

bentuk multikulturalisme.32 Melalui pengamatan langsung pada aktivitas 

sehari-hari maupun berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan masyarakat Desa 

Balun, meliputi kegiatan kenduri/kenduren, peziarahan di Makam Mbah Alun, 

kemudian rangkaian Hari Raya Nyepi pada Agama Hindu; Puasa Ramadhan, 

Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha pada Agama Islam; dan 

rangkaian Hari Raya Natal pada Agama Kristen. 

Setelah dilakukan observasi, peneliti akan menggali lebih dalam 

informasi dan data dengan metode wawancara, dalam penelitian kualitatif 

teknik wawancara (interview) umumnya dibedakan antara wawancara umum 

(general interview) dan wawancara mendalam (in depth interview).33 Teknik 

wawancara umum dapat dilakukan terhadap masyarakat secara umum, 

sementara wawancara mendalam melibatkan pemuka agama atau tokoh 

masyarakat Desa Balun, di antaranya; Adi Wiyono selaku pemuka Agama 

Hindu, Suwito selaku pemuka Agama Islam, Sutrisno selaku pemuka Agama 

Kristen, Khusyairi selaku Kepala Desa Balun, Herman selaku Ketua Karang 

Taruna untuk memperoleh informasi secara menyeluruh (comprehensive). 

Dari hasil data observasi dan wawancara akan diperkuat juga 

dilengkapi dengan dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan analisis 

dokumen, di antaranya dokumen ataupun catatan mengenai sejarah, geografis, 

32 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu Sosial Lainnya, 175.

33 Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif) (Yogyakarta: 
Teras, 2008), 97.
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dan demografis daerah Desa Balun. Dokumen maupun catatan berkenaan 

dengan kegiatan keagamaan dan foto-foto terkait interaksi masyarakat Desa 

Balun. Dokumen ini secara memadai dapat memberikan gambaran mengenai 

Desa Balun dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat Desa Balun.34 

Pengumpulan data tersebut akan merujuk pada sumber informasi atau 

sumber data, meliputi sumber data lapangan dan sumber data dokumentasi. 

Sumber data lapangan dapat berupa aktivitas masyarakat, komunikasi dan 

tindakan individu maupun kelompok yang relevan dengan penelitian. 

Sedangkan dokumentasi, dapat berupa dukumen Desa maupun catatan sejarah, 

dan foto-foto yang berkaitan dengan objek penelitian.35 

Sumber data akan dipilah berdasarkan jenis data, meliputi data primer 

dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan 

atau pengamatan langsung pada masyarakat Desa Balun meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder, merupakan komentar 

atau data yang dihimpun dari hasil penelitian orang lain serta literatur-literatur 

yang relevan dengan masyarakat multikultural. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis-induktif berbasis 

lapangan (field research), menggunakan data sebagai pijakan awal guna 

membangun hipotesis.36 Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data 

secara induktif, dari lapangan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu 
                                                           

34 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu Sosial Lainnya, 195. 

35 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, 115. 
36 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainya (Jakarta: Kencana, 2012), 16-28. 
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preposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas, selanjutnya data 

tersebut dideskripsikan.37 

Data-data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dihimpun, diklasifikasikan, dan diverifikasi sebagai acuan utama, kemudian 

dijadikan kerangka utama dalam penelitian untuk menghasilkan validitas data 

secara komprehensif. Pengklasifikasian data primer berdasarkan relevansi dan 

sumbangannya terhadap penelitian. Sementara, data sekunder dikumpulkan 

dari buku maupun jurnal yang relevansinya mendukung penelitian dan 

berkaitan dengan objek kajian, data-data tersebut lalu diverifikasi. 

Data-data yang diperoleh diseleksi agar ditemukan data yang relevan 

dengan fokus penelitian, kemudian disarikan berdasarkan kerangka teoritik 

yang digunakan oleh peneliti. Data disusun sesuai dengan alur penelitian, 

kemudian data yang ada diinterpretasikan sesuai dengan konteks yang 

dikembangkan oleh peneliti.38 Dari data yang telah diklasifikasikan, kemudian 

dilakukan kajian terhadap data primer dan sekunder. Hasil analisis, kemudian 

ditelaah dan dipaparkan secara sistematis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika merupakan suatu gambaran sebagai susunan pembahasan 

dalam penelitian, supaya pembahasan dapat terstruktur dan sistematis. Hal ini 

tentunya akan membimbing atau mengarahkan fokus bahasan dan batasan-batasan 

dalam analisis maupun proses pengambilan data di lapangan. Adapun sistematika 

pembahasan penelitian ini sebagai berikut; Secara keseluruhan, penelitian ini 
                                                           

37 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 27. 
38 M. Amin Abdullah (dkk.), Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner 

(Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN-SUKA, 2006), 220-221. 
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terdiri atas lima bab, yakni bab I sebagai pendahuluan, bab II berisi tentang potret 

masyarakat Desa Balun, pada bab III dijelaskan terkait analisis multikulturalisme, 

bab IV pembahasan tentang budaya toleransi, dan bab V merupakan penutup 

mencakup kesimpulan dan saran terhadap penelitian lebih lanjut. 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang 

masalah dengan menguraikan dan menunjukkan signifikansi penelitian ini. Dari 

uraian latar belakang ditarik suatu rumusan masalah untuk memfokuskan 

penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian ini merupakan pengembangan keilmuan 

yang bermanfaat bagi wawasan akademik maupun masyarakat umum. Melalui 

tinjauan pustaka, dapat ditarik secara spesifik terkait persoalan yang diangkat, 

dengan kerangka teori sebagai alat analisisnya, dan metodologi sebagai sudut 

pandang penelitian yang diuraikan secara sistematis. 

Pada bab kedua, bagian pertama akan dipaparkan data-data tentang potret 

masyarakat Desa Balun terkait demografis dan geografis sebagai gambaran 

kondisi sosial tentang keragaman agama dan kebudayaan masyarakat Desa Balun. 

Pada bagian kedua, dijelaskan sejarah tentang desa sebagai gambaran mengenai 

asal-usul desa, kemudian pada bagian ketiga dijelaskan sejarah masuk dan 

berkembangnya agama-agama pada masyarakat Desa Balun. 

Bab ketiga, bagian pertama akan diuraikan terkait dasar-dasar keragaman 

kultural. Bagian kedua, diuraikan secara teoritis tentang struktur masyarakat 

multikultural dan kontekstualisasinya pada masyarakat sebagai relevansi realitas 

sosial yang ada pada masyarakat Desa Balun. Pada bagian ketiga, akan dijelaskan 

tentang bentuk masyarakat multikultural Desa Balun dengan kerangka konsep 
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Bhikhu Parekh. Bentuk dan kondisi multikulturalisme masyarakat Desa Balun 

akan digambarkan berdasarkan konsep multikulturalisme Bhikhu Parekh. 

Selanjutnya, bab keempat bagian pertama dalam penelitian ini akan 

diuraikan dan digambarkan tentang kebudayaan masyarakat Desa Balun, meliputi 

sifat dan struktur kebudayaan; dinamika kebudayaan; komunitas dan loyalitas 

pada kebudayaan; interaksi budaya; evaluasi dan menghormati kebudayaan. Pada 

bagian kedua, akan mencoba menggambarkan proses konstruksi budaya toleransi 

pada masyarakat Desa Balun sebagai analisis realitas sosial atas kontekstualisasi 

multikulturalisme. Kemudian, bagian ketiga dijelaskan mengenai wajah toleransi 

masyarakat desa balun. 

Terakhir adalah bab kelima sebagai bab penutup, pada bagian pertama 

akan dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini. Dari keseluruhan 

pembahasan dan temuan-temuan penelitian dapat disimpulkan dalam bab penutup. 

Selanjutnya, bagian kedua merupakan bentuk saran untuk penelitian-penelitian 

lebih lanjut atas kekurangan yang disadari peneliti dan perspektif-perspektif lain 

yang lebih luas, terkait keragaman masyarakat maupun potensi Desa Balun. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



 

102 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan konsep masyarakat multikultural perspektif Bhikhu Parekh, 

keragaman memiliki tiga bentuk, di antaranya keragaman subkultur (subculture 

diversity), keragaman perspektif (perspective diversity), dan bentuk keragaman 

komunal (communal diversity) yang relevan dengan keragaman agama pada 

masyarakat Desa Balun. Relevansi didapat berdasarkan temuan, bahwa masing-

masing agama menjalankan tradisinya yang berbeda-beda dalam satu kebudayaan 

dominan tanpa menghilangkan identitasnya. Temuan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan, bahwa multikulturalisme pada masyarakat Desa Balun diwujudkan 

dalam bentuk solidaritas masyarakat yang saling menghormati dan menerima 

perbedaan. Dapat dilihat melalui aktivitas sehari-hari masyarakat yang saling 

memperlakukan secara setara mengenai hak-hak masyarakat dengan adil, seperti 

tidak membeda-bedakan warga yang bekerja maupun datang di kantor desa, 

memberikan fasilitas yang adil mengenai pendidikan dengan menyesuaikan 

agama masing-masing, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mempertemukan 

ketiga agama (Islam. Kristen, dan Hindu). 

Kebudayaan pada penelusuran penelitian ini ditangkap sebagai suatu 

sistem arti atau makna yang terbentuk secara historis, berdasarkan teori konstruksi 

sosial perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, bahwa kebudayaan pada 

masyarakat Desa Balun terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Toleransi pada masyarakat Desa Balun merupakan ekternalisasi dari 
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sikap alamiah yang memuat arti dan makna dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat, kemudian mengendap dalam ingatan melalui aktivitas dan kegiatan-

kegiatan keagamaan yang saling mempertemukan ketiga agama, menjadi 

kebiasaan masyarakat sebagai bentuk toleransi yang memuat makna sosial dan 

tersirat komitmen moral yang begitu penting, tempat, dan peranannya dalam 

kerukunan antarumat beragama masyarakat Desa Balun sebagai objektivitasnya. 

Toleransi tersebut, diinternalisasikan masyarakat Desa Balun dalam perilaku, pada 

giliranya diekspresikan kembali oleh masyarakat dalam bentuk kebudayaan yang 

dipelihara, seperti kenduri atau kenduren, festival Ogoh-ogoh, dan sarana tempat 

ibadah yang berdiri berdampingan. 

B. Saran 

Penelitian ini merupakan langkah kecil dalam mengembangkan khasanah 

keilmuan dalam diskursus multikulturalisme, khususnya keragaman agama dan 

budaya toleransi pada masyarakat Desa Balun. Banyak hal tentunya dari aspek-

aspek multikulturalisme dan toleransi pada masyarakat Desa Balun yang belum 

dapat diuraikan secara mendalam dan komprehensif. Studi multikulturalisme dan 

lokalitas tidak melulu mengenai persoalan keragaman dan identitas, melainkan 

banyak aspek lain yang dapat dikembangkan. Penelitian selanjutnya, kiranya 

dapat melihat aspek identitas dan pola interaksi masyarakat Desa Balun secara 

komprehensif. Lebih lanjut, dapat mengekplorasi perihal eksistensi keberagamaan 

masyarakat maupun bentuk pro-eksistensi kehidupan bersama pada keragaman 

agama masyarakat Desa Balun. Potensi tersebut, merupakan sebagian aspek yang 

dapat dikembangkan dengan perspektif yang lebih relevan. 
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