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ABSTRAK 

 

Kepentingan politik dan ekonomi diperuncing menjadi masalah agama 
banyak terjadi di Indonesia. Bahkan pertentangan dengan latar belakang agama di 
Jawa Timur sangat tinggi terjadi dan masyarakat Jawa Timur menduduki 
peringkat kedua sebagai masyarakat intoleran di Indonesia. Pemaksaan kehendak 
terhadap pemahaman agama sangat tinggi intensitasnya. Namun tidak demikian di 
Desa Resapombo yang multiagama mereka hidup rukun dan berdampingan tanpa 
adanya konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pada 
penelitian ini mengambil fokus penelitian dengan mengacu pada bagaimana 
simbol-simbol kearifan lokal dimaknai oleh masyarakat Desa Resapombo untuk 
berperan dalam mengelola kerukunan antar umat beragama dan unsur-unsur 
kearifan lokal di masyarakat tersebut dapat dinegosiasikan ke dalam nilai-nilai 
agama yang dianut oleh masyarakat sehingga dapat berperan dalam mengelola 
kerukunan antar umat beragama. 

Penelitian ini menggunakan perspektif interaksi simbolik Blumer yaitu 
interaksi sosial dapat dipahami melalui makna yang ditafsirkan oleh aktornya. 
Selain dengan perpspektif interaksi simbolik juga menggunakan konsep kearifan 
lokal dari berbagai ahli, konsep akulturasi dan sinkretisme pada masyarakat Jawa 
dan konsep kerukunan pada masyarakat Jawa. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.  

Di dalam membina kerukunan antar umat beragama terjadi proses sosial 
yang panjang dan menjadi membudaya saat ini dan dimaknai atau ditafsirkan 
sendiri oleh pelakunya dan itu dapat dikatan sebagai kearifan lokal mereka 
sendiri. Proses sosial itu dapat berupa beberapa kegiatan yang bersifat 
kegotongroyongan dan musyawarah  mufakat. Kegiatan itu dapat berupa acara 
bersih desa, dan beberapa kegiatan kecil lainnya, kemudian ada kegiatan sayan 
sebagai satu mekanisme gotong royong yang berkembang di Desa Resapombo. 
Kelompok macapat juga berperan dalam proses sosial karena di dalam kelompok 
macapat dimaknai terjadi interkasi langsung dan berkelanjutan diantara umat 
beragama. Begitu juga dengan adanya lembaga resmi desa berupa BPD dan 
LPMD yang menjadi tempat akomodatif untuk menampung semua kepentingan 
politik di tingkat desa. Selanjutnya adalah mekanisme dialog tidak resmi yang 
banyak dilakukan oleh warga Desa Resapombo yaitu berupa layat srawung 
jagong. Selain itu terdapat pula simbol yang dinegosiasikan oleh aktor yang 
berkaitan dengan nilai budaya Jawa dan nilai agama yang dianut oleh masyarakat 
yaitu dalam acara bersih desa, sayan dan macapat. 
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