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ABSTRAK 

Fenemona kehidupan masyarakat antar etnis di Indonesia menarik untuk dikaji. Indonesia 

yang memiliki berbagai keanekaragaman dalam suku, agama, ras, dan antar golongan 

acapkali menyebabkan kerawanan dalam kehidupan bangsa. Dengan keberagaman etnis 

beberapa kali kerap timbul adanya masalah dalam kehidupan masyarakat. Karena negara 

ini bukan hanya milik dari satu etnis saja, sehingga diperlukan sikap toleransi dalam 

berinteraksi dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Setiap 

individu memiliki tindakan yang tak serupa ketika berinteraksi dengan umat agama lain. 

Kalimas Barat sendiri merupakan wilayah dimana masyarakat didalamnya terdiri dari 

berbagai macam etnis yaitu Jawa, Madura, Bugis, Ambon, dan Tionghoa. Di Kalimas Barat 

sendiri, keserasian sosial dalam masyarakat dapat terjalin karena adanya kegiatan yang 

dilakukan masyarakat. Studi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk interaksi 

yang dilakukan oleh masyarakat dan cara mewujudkan keserasian sosial didalamnya. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu interaksionisme simbolik (Herbert Blumer) dan teori multikultural. Informan 

ditemukan dengan kriteria tertentu lalu dilanjutkan dengan snowball. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dalam masyarakat terjalin dengan 

baik tanpa memandang latar belakang etnis. Adanya peran masyarakat terdahulu dalam 

terbentuknya toleransi dalam masyarakat Kalimas Barat. Serta, adanya kegiatan dalam 

masyarakat baik formal (terstruktur) maupun informal (tidak terstruktur) menjadi media 

untuk mewujudkan keserasian sosial dalam masyarakat. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

JURNAL S1 SOSIOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA | 2 

SKRIPSI RELASI SOSIAL ANTAR ETNIS….   GEMPITA ARYATI 
DARANINGGAR 

 

 

Kata kunci: etnis, toleransi, interaksionisme simbolik, keserasian sosial 

 

ABSTRACT 

Fenemona inter-ethnic community life in Indonesia is interesting to study. Indonesia which 

has various diversity in ethnicity, religion, race, and between groups often causes insecurity 

in the life of the nation. With ethnic diversity several times there are often problems in 

people's lives. Because this country does not only belong to one ethnic group, it requires 

tolerance in interacting with the community to keep the environment conducive. Every 

individual has actions that are not similar when interacting with other religious people. 

Kalimas Barat itself is an area where the community consists of various kinds of ethnic 

groups, namely Javanese, Madurese, Bugis, Ambonese, and Chinese. In Kalimas Barat 

itself, social harmony in the community can be established due to community activities. 

This study was conducted to find out how the forms of interaction carried out by the 

community and how to realize social harmony in it. This study uses qualitative research. 

The theory used in this study is symbolic interactionism (Herbert Blumer) and multicultural 

theory. Informants were found with certain criteria and then continued with snowball. 

The results of this study indicate that interactions in society are well interwoven regardless 

of ethnic background. The role of the previous community in the formation of tolerance in 

the West Kalimas community. As well as the existence of activities in the community, both 

formal (structured) and informal (unstructured), it becomes a medium to realize social 

harmony in the community. 

 

Keywords: ethnicity, tolerance, symbolic interactionism, social harmony 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Studi ini akan meneliti mengenai 

relasi sosial masyarakat antar etnis di 

kampung Kalimas Barat, Kelurahan 

Krembangan Utara, Kota Surabaya. 

Surabaya sebagai kota besar kedua 

setelah Ibukota Jakarta memiliki berbagai 

etnis pendatang (Brilino.net, 22 Oktober 

2018) . Beragam etnis nusantara bisa 

dengan mudah dijumpai, seperti Madura, 

Bugis, Bali, Ambon, dan Batak yang 

dapat membaur dengan penduduk asli 

Surabaya sehingga membentuk 

keberagaman etnis yang menjadi ciri khas 

Kota Surabaya. Tidak hanya etnis 

nusantara saja yang mendiami Kota 

Surabaya, etnis Tionghoa, Arab, dan 

Melayu juga bisa kita temui.  

Realitas heterogenitas etnis di 

Kota Surabaya merupakan representasi 

bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia 

terdiri atas berbagai kelompok etnis, 

budaya, dan agama yang dengan 
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sederhana dapat disimpulkan bahwa 

bangsa Indonesia merupakan bangsa 

yang multikultural. Ma’hady (2004:02) 

berpendapat bahwa “multikultural” 

tersebut berhadapan dengan kebutuhan 

yang mendesak untuk merekonstruksi 

kembali “kebudayaan nasional 

Indonesia” atau “budaya bangsa” yang 

dapat menjadi “integrating force” yang 

dapat mengikat seluruh keberagaman 

etnis, suku bangsa dan budaya tersebut.  

Penelitian yang dilakukan 

tepatnya berada di Kampung Kalimas 

Barat, Kelurahan Krembangan Utara, 

Kecamatan Pabean Cantikan termasuk 

kampung lama. Di wilayah tersebut sudah 

ditinggali oleh 4 generasi. Sudah sejak 

lama wilayah Kampung Kalimas Barat 

menjadi pilihan tempat tinggal bagi 

warga pendatang. Letaknya yang dekat 

dengan Pelabuhan Tanjug Perak dan 

pusat ekonomi di Kota Surabaya menjadi 

alasan kampung tersebut sebagai pilihan 

yang tepat. Seiring dengan berjalanya 

waktu Kampung Kalimas Barat kini juga 

menjadi temoat tinggal bagi masyarakat 

dengan berbagai macam etnis 

didalamnya. Dengan keberagaman etnis 

didalamnya tidak menjadikan masyarakat 

di kampung tersebut mengubah tradisi 

kebiasaan masyarakat lama yang telah 

ada. Keberagaman etnis di wilayah 

Kampung Kalimas Barat sudah terjalin 

cukup lama. Masyarakat setempat 

mengaku sudah terbiasa hidup 

berdampingan dengan tetangga dengan 

latar belakang sejak lama. Di wilayah 

Kampung Kalimas Barat dapat dikatakan 

jarang sekali timbulnya konflik dalam 

masyarakat. Jika ada konflik, konflik 

tersebut tidak berlangsung lama dan 

masyarakat setempat akan kembali rukun 

seperti sebelumnya. Masyarakat 

setempat, selalu mengingat pesan para 

sesepuh untuk selalu menjaga kerukunan, 

meskipun wilayah tersebut terdiri dari 

berbagai macam etnis. sehingga konflik 

antara masyarakat dapat terhindarkan. 

Berkaca dari daerah lain, dengan 

keheterogenitas etnis banyak muncul 

konflik dalam masyarakat. Seperti halnya 

perselisihan masyarakat antar etnis 

maupun sesama etnis di wilayah 

Kecamatan Semampir yang letaknya 

kurang lebih 1 kilometer dari Kampung 

Kalimas Barat yang masuk wilayah 

Kecamatan Pabean Cantikan. Berbanding 

terbalik dengan kondisi di Kampung 

Kalimas Barat yang minim terjadi konflik 

antar masyarakat baik antar etnis maupun 

sesama etnis memiliki keunikan 

tersendiri 

Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang 
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telah dijabarkan, fokus permasalahan 

yang akan diteliti peneliti yakni pertama, 

proses interaksi masyarakat yang tinggal 

dalam lingkungan masyarakat dengan 

etnis yang heterogen. Kedua, cara 

mewujudkan keserasian sosial di dalam 

masyarakat dengan etnis yang heterogen. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui proses interaksi masyarakat 

yang tinggal dalam lingkungan dengan 

etnis yang heterogen. Kemudian 

penelitian ini bertujuan menjelaskan cara 

mewujudkan keserasian social dalam 

masyarakat dengan etnis yang heterogen. 

1.3 Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori 

Herbert Blumer mengenai 

interaksionisme simbolik sebagai teori 

utama dan teori  multicultural serta teori 

modal soosial sebagai teori pendukung 

untuk menganalisis permasalahan 

penelitian yang berkaitan dengan 

bagaimana relasi sosial masyarakat.  

1.3.1 Interaksionisme Simbolik 

Penelitian ini menggunakan teori 

interaksionisme simbolik dari Herbert 

Blumer. Herbert Blummer merupakan 

tokoh teori interaksi simbolik generasi 

kedua setelah George H. Mead yang 

memiliki aliran mahzab Chicago. Teori 

ini memiliki substansi yakni kehidupan 

masyarakat dibentuk melalui proses 

interaksi dan komunikasi antar individu 

dan kelompok dengan menggunakan 

symbol-simbol yang dapat dipahami  

melalui proses pembelajaran dan dapat 

memberikan tanggapan atas stimulus 

yang diberikan oleh lingkungan 

eksternal.   

Teori interaksionise simbolik 

percaya bahwa setiap individu mampu 

menciptakan relitas sosial mereka sendiri 

melalui tindakan kolektif dan individual 

(Umiarso dan Elbandiansyah, 2014:156). 

Maka dari itu, Blumer memiliki 

pandangan bahwa penciptaan realitas 

sosial yang dilakukan oleh aktor 

merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan. 

 Memilih untuk tinggal di 

lingkungan dengan latar belakang etnis 

yang berbeda, akan memiliki kesamaan 

dalam memahami keadaan untuk 

menjaga lingkungan, agar masyarakat di 

dalamnya dapat hidup rukun serta 

kondusif. 

1.3.2 Modal Sosial 

 Kehidupan masyarakat di 

Kampung Kalimas Barat yang terjalin 

dengan baik memiliki norma dan aturan 

yang mengatur di dalamnya. Seperti 

halnya yang dijelaskan dalam teori modal 

sosial, yang dikemukakan oleh Bourdieu 
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terdapat tiga unsur dalam teori modal 

sosial. Unsur tersebut yaitu, trust 

(kepercayaan), reciprocal (timbal balik), 

dan interaksi sosial. 

 Dari ketiga unsur dalam teori 

modal sosial, trust yang paling memiliki 

hubungan dalam kehidungan masyarakt 

di Kampung Kalimas Barat. Adanya trust 

dalam setiap warga setempat, mampu 

mengurangi konflik dalam lingkungan 

kampung tersebut. 

 Peran modal sosial sangat 

nampak dalam kehidupan masyarakat 

Kampung Kalimas Barat. Modal sosial 

dapat menumbuhkan relasi sosial dalam 

masyarakat yang hingga saat ini 

berkembang dengan baik. Norma serta 

aturan yang dibentuk tertulis maupun 

tidak tertulis, mampu membuat warga 

masyarakat setempat membangun 

kerukunan dengan baik. Kehidupan 

warga setempat sangat dipengaruhi sekali 

oleh aturan-aturan yang telah diwariskan 

sejak lama oleh orang tua dan masyarakat 

terdahulu. Sehingga warga Kampung 

Kalimas Barat tetap menjadikan aturan 

yang sudah lama dibuat oleh masyarakat 

lama sebagai pedoman dalam kehidupan 

wara masyarakat hingga saat ini.  

1.3.3 Multikultural 

 Keberagaman Etnis yang ada di 

wilayah Kalimas Barat merupakan 

bentuk multikultralisme. Pada teori 

multikulural yang dipoulerkan oleh 

Horace Kallen yang disebut dengan teori 

salad bowl menjelaskan bahwa 

masyarakat dengan etnis tertentu yang 

datang sebagi etnis minoritas tidak 

meninggalkan budaya asal, tetapi 

sebaliknya kultur-kultur lain yang sudah 

menjadi prinsip bagi masyarakat 

setempat lalu diakomodir dengan baik 

dan masing-masing memberikan 

kontribusi membangun budaya setempat 

dengan saling membaurnya etnis tersebut 

(Rosyada, 2014). 

 Terlepas dari semua perbedaan, 

mereka berkumpul dalam upaya untuk 

mendapatkan tempat tinggal yang 

dianggap cocok untuk mereka tinggali. 

Dengan itu upaya untuk membentuk 

kerukukan semakin kuat. Persamaan 

nasib untuk mendapatkan tempat tinggal 

yang cocok, menjadi salah satu alasan 

kerukukan selalu terjaga (Bauböck, 

2001). 

 Keadaan keragaman etnis acap 

kali mengalami keadaan pasang surut. 

Dimana keadaan yang memaksa 

masyarakat untuk tidak dapat menerima 

keragaman etnis yang berada. Hal ini 

membuat masyarakat Kalimas Barat 

menanamkan nilai-nilai yang sudah 

menjadi bagian dari kehidupan 
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masyarakat. Menurut Maemunah (2007, 

77-95) pada dasarnya multikultural 

sendiri memiliki nilai-nilai didalamnya. 

Nilai-nilai tersebut yaitu: belajar 

menjalani hidup ditengah-tengah 

perbedaan, membangun salingpercaya 

dengan masyarakat, memelihara sikap 

saling pengertian, menjunjung sikap 

saling menghargai, terbuka dalam 

berpikir, dan sikap memunculkan 

keserasian sosial dalam masyarakat. 

Untuk memahami nilai-nilai tersebut 

masyarakat harus memahami nilai inti 

yaitu nilai apresiasi terhadap adanya 

kenyataan pluralitas budaya dalam 

masyarakat. 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Penelitian mengambil setting 

di Kota Surabaya, tepatnya di Kampung 

Kalimas Barat, Kecamatan Pabean 

Cantikan, Kelurahan Krembangan Utara. 

Pemilihan setting didasari karena di 

Kampung Kalimas Barat terdapat 

berbagai macam etnis antara lain Jawa, 

Madura, Bugis, Tionghoa, Arab, dan 

Ambon yang hidup terintegrasi dengan 

baik, berbeda dengan wilayah lain yang 

berjarak tidak jauh dari lokasi penelitian, 

yang sering terjadi konflik  seperti 

perselisihan ekonomi dan kriminalitas 

lainnya meskipun notabene wilayah 

tersebut didominasi oleh satu etnis yang 

sama.   

Kampung Kalimas Barat yang 

masuk dalam wilayah RW 9, Kelurahan 

Krembangan Utara, Kecamatan Pabean 

Cantikan memiliki 6 RT di dalamnya. 

Letak Kampung Kalimas Barat 

dikelilingi oleh daerah niaga dan tidak 

jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak. 

Wilayah Kalimas Barat merupakan salah 

satu kampung lama yag ada di kota 

Surabaya. Masyarakat lama yang tinggal 

di Kalimas Barat saat ini sudah 

menginjak generasi ke-4. Kehidupan 

masyarakat setempat yang terdiri dari 

berbagai macam etnis sudah terjalin 

rukun sejak lama. Masayarakat yang 

sudah turun temurun tinggal di wilayah 

Kalimas Barat sudah memahami, bahwa 

sejak awal wilayah tersebut sudah terdiri 

dari barbagai macam etnis. Sehingga, 

kerukunan harus diijaga.  

Peneliti menggunakan teknik 

purposive dalam pengambilan informan 

penelitian. Pada tahap pengolahan data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan dan 

mengategorikan data berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitiannya 

(Suyanto & Sutinah, 2010: 173). Pertama 

melakukan analisis data, reduksi data, 
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kemudian proses pengumpulan data. 

 

1.5 GAMBARAN UMUM 

LOKASI PENELITIAN 

 

Kampung Kalimas Barat masuk 

dalam wilayah Kelurahan Krembangan 

Utara, Kecamatan Pabean Cantikan 

memiliki jumlah penduduk yang 

majemuk. Menurut data Badan Statistika 

Nasional (BPS) tahun 2017 Kelurahan 

Krembangan Utara sendiri memiliki 

jumlah penduduk beragama Islam 

sebanyak 17.578 orang. Untuk penduduk 

beragama Protestan sebanyak 760 orang. 

Tidak hanya penduduk beragama 

Protestan, ada juga penduduk yang 

beragama Katholik sebanyak 319 orang. 

Di Kelurahan Krembangan Utara juga 

ada beberapa penduduk yang beragama 

minoritas yaitu Hindu sebanyak 12 orang. 

Jumlah penduduk mayoritas yang 

beragama Islam cukup banyak sehingga 

di wilayah Kelurahan Krembangan Utara 

juga memeiliki jumlah masjid lebih 

banyak dibandingkan dengan tempat 

peribadatan agama lainnya. Menurut data 

Badan Pusat Statistika Nasional (BPS) 

tahun 2017 terdapat 9 masjid besar di 

Kelurahan Krembangan Utara. Jumlah 

tersebut belum dihitung dengan adanya 

langgar atau musholah yang berada di 

setiap RT maupun RW di kelurahan 

tersebut. Sedangkan untuk gereja hanya 

ada gereja Protestan yang jumlahnya ada 

3 gereja. Jumlah tersebut merupakan 

jumlah paling banyak dibandingkan 

dengan kelurahan lain di wilayah 

Kecamatan Pabean Cantikan. Untuk 

kampung Kalimas Barat sendiri memiliki 

1 masjid dan 2 langgar. 

Wilayah Kelurahan Krembangan 

Utara, Kecamatan Pabean Cantikan 

berada di utara Kota Surabaya. Kelurahan 

Krembangan Utara sendiri memiliki  total 

70 RT dan 10 RW. Dalam kampung 

Kalimas Barat yang termasuk dalam RW 

09 memiliki jumlah RT sebanyak 6 RT. 

Lokasi Kampung Kalimas Barat, 

Kelurahan Krembangan Utara sendiri 

kurang lebih 3 kilometer dari pelabuhan 

Tanjung Perak. Pada wilayah tersebut 

banyak dijumpai kegiatan perekonomian 

masyarakat. Sepanjang Jalan Kebalen 

Timur yang merupakan jalan utama 

menuju Kampung Kalimas Barat akan 

banyak di temui toko-toko, mulai dari 

toko kelontong, toko emas, hingga toko 

bangunan. Tidak hanya toko-toko, di 

jalan tersebut juga terdapat pabrik rokok 

pertama Sampoerna yang hingga saat ini 

masih beroperasi. Tidak hanya pabrik 

rokok Sampoerna saja, disampingnya 

terdapat Museum House Of Sampoerna 
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yang menjadi daya tarik wisata. Tepat di 

depan House Of Sampoerna terdapat 

Kantor PT. Telkom.  

II. PROSES INTERAKSI SOSIAL 

PADA MASYARAKAT 

KAMPUNG KALIMAS BARAT  

Untuk mengetahui proses 

interaksi sosial pada masyarakat 

Kelurahan Krembangan Utara dalam 

kehidupan bermasyarakat dengan etnis 

yang heterogen. Peneliti membagi 

pembahasan kali ini dengan beberapa 

sub-bagian. Bagian-bagian tersebut 

antara lain: 

2.1 Alasan memilih wilayah Kalimas 

Barat menjadi tempat tinggal 

Heterogenitas etnis di wilayah 

Kampung Kalimas Barat sudah dimulai 

sejak jaman dahulu. Masyarakat setempat 

mengakui bahwa sudah sejak jaman dulu 

wilayah Kalimas Barat diisi oleh 

masyarakat yang berlatar belakang etnis 

yang berbeda. Sejak jaman itu pula 

kerukunan masyarakat setempat mulai 

terbangun. Masyarakat dengan berbagai 

macam etnis hidup dan tinggal bersama 

dalam satu lingkup tanpa melihat 

etnisitas. Baik itu masyarakat asli dan 

yang sudah lama tinggal maupun 

masyarakat pendatang.  

Wilayah yang dekat dengan 

Pelabuhan Tanjung Perak menjadikan 

wilayah Kampung Kalimas Barat jujugan 

bagi para pendatang. Tidak hanya hal 

tersebut, wilayah yang dekat dengan 

pusat ekonomi menjadi alasan bagi 

masyarakat untuk menetap disana. 

Sepanjang Jalan Kebalen Timur yang 

menjadi pusat di wilayah Kelurahan 

Krembangan Utara dipenuhi oleh toko-

toko yang menyediakan berbagai 

kebutuhan bagi masyarakat sekitar.  

Sehingga masyarakat banyak yang 

dimudahkan dengan adanya toko-toko 

tersebut.  Untuk akses menuju wilayah 

Kampung Kalimas Barat juga sangat 

mudah. Hampir seluruh angkot dan bus 

kota bertujuan akhir di terminal Jembatan 

Merah yang hanya berjarak kurang dari 1 

kilometer. 

Terdapat beberapa alasan 

masyarakat setempat memilih Kampung 

Kalimas Barat sebagai tempat tinggal 

yaitu, karena mereka sudah tinggal di 

wilayah tersebut sejak lahir. Jadi karena 

alasan tersebut masyarakat sudah erasa 

nyaman dan enggan untuk pindah ke 

wilayah lain. Selain itu, ada juga yang 

dikarenakan mengikuti suami ataupun 

istri yang merupakan warga asli setempat. 

Sehingga mau tida mau untuk ikut 

menetap disana. Alasan lain masyarakat 

memilih untuk tinggal di wilayah 

Kampung Kalimas Barat dikarenakan 
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nyaman tinggal di wilayah tersebut 

meskipun bukan merupakan warga asli 

setempat. Sehingga memilih menetap 

disana.  

2.2 Kehidupan Bertetangga  

 Dalam kehidupan bertetangga, 

interaksi dengan masyarakat sekitar 

merupakan hal yang sangat penting 

seperti halnya yang terjadi pada 

masyarakat yang tinggal di wilayah 

Kalimas Barat. Dengan komposisi 

penduduk yang memiliki latar belakang 

etnis yang berbeda, interaksi sosial 

dengan masyarakat sekitar merupakan hal 

yang sangat penting baik interaksi degan 

warga yang sudah lama tinggal ataupun 

dengan warga pedatang. 

 Masyarakat kampung Kalimas 

Barat sudah saling mengenal tetangga 

antara satu dengan lainnya. hubungan 

antara warga lama dan warga baru juga 

terjalin dengan baik. Warga lama dapat 

menerima warga baru sebagai mana 

mestinya, sehingga membuat warga baru 

merasa nyaman. Hubungan antar 

tetangga terjalin secara harmonis. 

Meskipun ada beberapa warga yang 

mengaku jarang berinteraksi dengan para 

tetangga, mereka tetap merasa nyaman. 

Karena warga setempat tidak pernah 

membeda-bedakan dari sisi manapun. 

2.3 Penilaian Terhadap Tetangga 

 Hidup dengan masyarakat di 

lingkungan perkampungan terkadang 

memiliki pro dan kontra. Terlebih lagi 

bila dalam lingkungan tersebut terdiri 

dari masyarakat yang berasal dari etnis 

yang berbeda. Perbedaan kultur dan 

kebiasaaan terkadang menimbulkan 

pandangan kurang baik terhadap masing-

masing individu. Sehingga dapat 

menganggu terjalinnya hubungan dengan 

masyarakat lainya. Seperti halnya pada 

masyarakat yang tinggal wilayah 

Kalimas Barat yang memiliki komposisi 

penduduk dengan latar belakang etnis 

yang berbeda. 

 Sebagian besar masyarakat yang 

tinggal di wilayah Kalimas Barat 

memiliki pandangan yang baik terhadap 

warga pendatang. Masyarakat setempat 

dapat meneriman warga pendatang 

meskipun berlatar belakang beda etnis. 

Hal tersebut sudah terjadi sejak lama. 

Tetapi jika ada warga pendatang yang 

sulit untuk membaur dengan masyakat 

setempat  beberapa warga akan menaruh 

rasa curiga. Sehingga banyak diantara 

masyarakat setempat yang mencoba 

untuk mengajak warga tersebut untuk 

beinteraksi dengan para tetangga lainnya. 

Agar tidak memunculkan rasa curiga 

terhadap para tetangga.  

Juga ada pandangan lain yang 
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muncul dari beberapa warga setempat. 

Ada warga kampung Kalimas Barat yang 

tidak terlalu memandang baik atau buruk 

warga baru tersebut. Tetapi lama 

kelamaan nantinya akan terlihat sendiri 

baik dan buruknya warga baru tersebut. 

 Kampung Kalimas Barat yang 

merupakan kampung lama. Banyak 

warga setempat yang tinggal di wilayah 

tersebut merupakan warga lama. Dari situ 

masyarakat sudah terbiasa hidup 

berdampingan dengan para tetangga 

dengan latar belakang etnis yang berbeda. 

Karena sudah sejak lama juga kampung 

Kalimas Barat menjadi tujuan bagi para 

masyarakat pendatang untuk mencari 

tempat tinggal.  

III. PERWUJUDAN KESERASIAN  

SOSIAL PADA MASYARAKAT  

BERETNIS HETEROGEN  

Untuk mengetahui proses 

perwujudan keserasian sosial pada 

masyarakat beretnis heterogen di 

Kampung Kalimas Barat. Peneliti 

membagi pembahasan kali ini dengan 

beberapa sub-bagian 

3.1 Hambatan Dalam Berinteraksi 

Dengan Masyarakat Beda Etnis 

Setiap masyarakat memiliki 

kebiasaan dan aturan-aturan tersendiri 

dalam berkehidupan. Aturan-aturan 

tersebut sering kali dipengaruhi oleh 

etnisitas masing-masing individu. 

Perbedaan lainnya yang sering terlihat 

yaitu perbedaan kebiasan dan sikap. 

Perbedaan etnis sering kali menjadi 

pemicu adanya gesekan dalam 

masyarakat. Dari situlah muncul 

beberapa hambatan dalam masyarakat 

yang hidup bedampingan dengan 

tetangga yang berbeda etnis. 

Beberapa warga yang berlatar 

belakang etis minoritas acap kali 

mengalami hambatan. Misalnya saja, 

yang disebabkan karena beberapa warga 

setempat sering kali saling 

membicarakan tetangga. Hal tersebut 

menyebabkan beberapa warga merasa 

tidak nyaman. Tetapi hal tersebut tidak 

memunculkan masalah yang berarti 

dalam kehidupan masyarakat setempat. 

Dengan saling adanya toleransi, hal-hal 

kecil seperti yang telah disebutkan tidak 

akan menjadi masalah yang dapat 

mengganggu integritas di lingkungan 

tersebut.etnosentris ataupun rasial. 

Masalah yang biasa ada dalam 

masyarakat setempat tidak akan jauh dari 

masalah pribadi. Hal tersebut juga tidak 

akan sampai berlarut-larut. Karena 

adanya kesadaran dalam setiap warga 

untuk saling menjaga kerukunan bersama 

dalam lingkungan masyarakat setempat. 

3.2 Hal yang Mewujudkan Keserasian 
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Pada Masyarakat Beretnis Heterogen 

Keserasian sosial merupakan wujud 

dari penanganan konflik sosial. Kegiatan 

keserasian sosial dalam masyarakat dapat 

ditemui dengan berbagai cara dengan 

melibatkan masyarakat dalam 

perencanaan hingga pelaksanaan agar 

tercipta kehidupan sosial yang harmonis 

serta penuh rasa persaudaraan. Tanpa 

saling membedakan antar golongan. Pada 

hakikatnya keserasian sosial diharapkan 

dapat membangun perasaan saling 

memelihara dalam kerukunan dalam 

masyarakat. 

 Wujud keserasian sosial pada 

masyarakat Kampung Kalimas Barat 

sudah terlihat sejak lama. Masyarakat 

setempat sudah sejak lama membangun 

rasa saling toleransi terhadap masyarakat 

sekitar. Mereka menyadari bahwa bukan 

hanya etnis mayoritas yaitu Jawa saja 

yang tinggal di wilayah tersebut. tetapi 

ada juga etnis lainnya. Sehingga dengan 

dibangunnya rasa saling menerima dapat 

meminimalisir adanya konflik sosial 

dalam masyarakat. 

 Ada beberapa cara yang dapat 

membangun rasa keserasian dalam 

masyarakat setempat. Salah satunya yaitu 

dengan cara kumpul bersama. 

Masyarakat setempat baik bapak-bapak 

maupun ibu-ibu kerap kali kumpul 

bersama, entah hanya untuk mengobrol 

ataupun ketika ada acara hajatan. Saat ada 

acara hajatan warga minoritas juga kerap 

kali diundang. Tujuannya yaitu untuk 

saling merekatkan antar warga. Selain itu, 

masyarakat setempat juga tidak terlalu 

memandang latar belakang setiap 

individu. Sehingga setiap warga dapat 

berinteraksi dengan nyaman tanpa 

terbatasi status dan latar belakang.  

Meskipun pernah dijumpai adanya 

konflik antar warga di Kampung Kalimas 

Barat. Tetapi konflik tersebut bukan 

disebabkan karena masalah etnisitas. 

Tetapi lebih kepada masalah pribadi antar 

warga. Jika ada permasalahan sepeti itu 

para tetangga tidak mau ikut campur 

terlalu dalam. Tetangga hanya dapat 

mengupayakan adanya perdamaian 

terhadap warga yang sedang berkonflik. 

Serta ada rasa malu yang muncul jika 

bertengkar dengan tetangga. 

Keserasian sosial yang ada dalam 

masyarakat kampung Kalimas Barat tak 

luput dari peran orang-orang terdahulu 

taua sesepuh. Para orang-orang terdahulu 

sudah sejak lama membangun kerukunan 

daalam lingkungan kampung Kalimas 

Barat. Sadar bahwa wilayah tersebut 

tidak hanya ditinggali oleh masyarakat 

dengan etnis mayoritas yaitu Jawa dan 

Madura, tetapi juga ada masyarakat 
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dengan latar belakang etnis lainnya. Hal 

tersebut yang membuat masyarakat 

terdahulu membuat nilai-nilai dan norma 

yang bertujuan untuk membangun 

adanya rasa toleransi dan kerukunan pada 

masyarakat yang masih dijaga hingga 

saat ini.  

3.3 Kegiatan dan Partisipasi 

Masyarakat 

 Dalam kehidupan masyarakat, 

khususnya yang hidup di daerah 

perkampungan. Kegiatan yang dibentuk 

untuk masyarakat dengan tujuan 

bermacam-macam merupakan suatu hal 

yang penting. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat berupa kegiatan untuk 

anak-anak, ibu-ibu hingga bapak-bapak. 

Tanpa kita sadari dengan adaya kegiatan 

dalam masyarakat dapat membantuk 

hubungan yang erat antar warga 

masyarakat setempat. Misalnya, kegitan 

yang dibentuk untuk anak-anak. Dengan 

adanya kegiatan tersebut anak-anak 

dapat mengenal teman sepermaiannya. 

Begitu pula dengan kegiatan yang 

ditujukan untuk bapak-bapak dan ibu-

ibu. Kegitan dibentuk bertujuan untuk 

saling mengakrabkan antar warga dalam 

lingkungan tersebut. 

Kegiatan yang dibentuk akan berjalan 

selaras jika adanya partisipasi dari 

masyarakat. Antusiasme masyarakat 

dalam kegiatan yang ada, merupakan 

suatu hal yang penting. Dengan adanya 

antusiasme dari masyarakat setempat 

kegiatan yang dibentuk akan memberikan 

pengaruh yang baik bagi masyarakat. 

Kita ketahui, dengan banyaknya 

partisipasi masyarakat, akan semakin 

mempererat hubungan antara anggota 

masyarakat tersebut. Melalui kegiatan-

kegiatan yang dibentuk, diharapakan  

partisipasi dalam masyarakat dapat 

semakin bertambah. Sama halnya sepertu 

dalam kegiatan masyarakat yang berada 

di Kelurahan Krembangan Utara. Dengan 

komposisi penduduk yang berasal dari 

berbagai macam etnis kegiatan 

masyarakat setempat cukup bervariasi 

dan banyak masyarakat setempat yang 

berpartisipasi didalamnya. 

Ada beberapa kegiatan yang ada 

dalam masyarakat. Salah satunya 

kegiatan arisan PKK yang rutin diadakan 

setiap bulannya. Kegiatan arisan tersebut 

ditujukan untuk ibu-ibu di setiap RT nya. 

Peran ibu RT masih dibutuhkan dalam 

kegiatan tersebut. Setiap kegiatan ibu RT 

masih harus mengingatkan anggota 

arisan untuk hadir dan mengikuti 

kegoatan tersebut. Tetapi mayoritas ibu-

ibu setempat sudah menyadari bahwa 

kegiatan tersebut “wajib” untuk diikuti 

tanpa harus diingatkan.  
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Untuk kegiatan yang ditujukan 

kepada bapak-bapak juga ada. Antara lain 

kegiatan kerja bakti setiap 3 bulan 

sekalian dan arisan yang diselenggarakan 

oleh pihak RW. Partisipasi dalam setiap 

kegiatan yah telah dibauat juga cukup 

banyak. Kegiatan yang tidak terstruktur 

juga ada. Setiap malam bapak-bapak 

kerap kali berkumpul bersama untuk 

sekedar cangkruk dan menghabiskan 

waktu. Adanya kegiatan tidak terstruktur 

membuat masyarakat setempat lebih 

dekat antara satu dengan yang lain.  

IV. PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

1. Masyarakat berinteraksi tanpa 

memandang asal usul etnis. 

Penilaian masyarakat terhadap 

masyarakat lainya memiliki 

penilaian yang cukup baik. 

Meskipun beberapa diantaranya 

memilih tidak mudah melakukan 

penialain. Sehingga harus 

memerlukan beberapa waktu untuk 

dapat menentukan penilaian baik 

atau buruk terhadap masyarakat 

pendatang. Dalam interaksi, 

masyarakat tidak mengalami 

hambatan yang berarti. Meskipun 

mengalami sedikit adanya 

hambatan, namun tidak sampai 

mengakibatkan adanya konflik. 

Masyarakat setempat dapat 

menyelesaikan hambatan tersebut 

dengan toleransi. Adanya peran 

masyarakat terdahulu dalam 

menanamkan sikap toleransi dan 

membangun kerukunan antar 

masyarakat, mewujudkan 

kerukukanan yang hingga saat ini 

dirasakan oleh masyarakat. Serta 

adanya prinsip untuk menjaga 

kerukunan  menjadikan masyarakat 

setempat selalu hidup dengan nilai 

toleransi. 

2. Kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat, baik kegiatan yang 

terstruktur maupun informal (tidak 

terstruktur) yang dilakukan rutin, 

menjadi ajang bagi masyarakat 

untuk semakin mempererat 

kerukunan dan toleransi. Karena 

pada setiap kegiatan seluruh 

masyarakat tanpa memandang 

perbedaan etnis diajak untuk 

berpartisipasi didalamnya. Tanpa 

kecuali kegiatan yang 

berlandaskan keagamaan seperti 

kirim doa pada malam 1 syuro, 

seluruh masyarakat ikut 

berpartisipasi didalam kegiatan 

tersebut. Jika ada warga yang tidak 

dapat menghadiri acara tersebut, 

tetap akan diberikan berkat dari 
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acara tersebut. Sehingga tetap ada 

rasa kekeluargaan didalamnya. 

 

1.2. Saran 

1. Keadaan masyarakat setempat 

yang hidup rukun patut dijaga. 

Karena dalam melakukan interaksi 

beberapa diantaranya masih 

mengalami hambatan. Bagi 

masyarakat yang mengalami 

hambatan diharapkan juga tidak 

menutup diri dari masyarakat, agar 

tidak menambah hambatan-

hambatan lain. Hambatan tersebut 

tidak menutup kemungkinan akan 

menyebabkan konflik dalam 

masyarakat. 

2. Perangkat RT/RW memberikan 

perhatian dalam kegiatan-kegiatan 

yang dibentuk oleh masyarakat. 

Karena hasil temuan data 

menunjukkan kurangnya perhatian 

dari perangkat RT/RW dalam 

beberapa kegiatan. Sehingga 

partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan tersebut kurang. Dengan 

aktifnya perngkat RT/RW 

diharapkan mampu merangkul 

masyarakat agar mau 

berpartisipasi didalam berbagai 

kegiatan. 

3. Dalam penelitian kali ini, peneliti 

merasa masih banyak kekurangan 

dalam bentuk penulisan, 

penggunaan teori, dan dalam 

pencarian data. Diharapkan untuk 

peneliti berikutnya dapat lebih 

baik dalam membahas masalah 

relasi sosial masyarakat heterogen 

di perkotaan, dengan 

menggunakan teori-teori agar 

dapat menganalisis permasalahan 

lebih sosiologis. Selain itu, peneliti 

berikutnya dapat lebih membahas 

tentang integrasi dalam 

masyarakat dengan etnis heterogen 

dalam kehidupan bermasyarakat 

dengan pendekatan etnografi. 
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