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ABSTRAK 

 

Tamariska Fendy Putri, 2019. Pemahaman dan Sikap Umat Muslim di Desa 

Ketanggung terhadap Perayaan Gerejawi di GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan) 

Ketanggung.  

Pemahaman terhadap “the other” memperlihatkan sesuatu yang sangat serius di 

dalam pemahaman banyak orang Islam terhadap Kristen. Mulai dari pemahaman 

dogma bahkan sampai pada pemahaman mengenai perayaan keagamaan antara 

satu dengan yang lain. Dari sebuah pemahaman maka akan berpengaruh kepada 

sikap yang diambil. Penulis mendalami pemahaman dan sikap umat Muslim 

terhadap perayaan gerejawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan sebagai dasar atau acuan untuk ilmu 

perbandingan agama khususnya terhadap sosiologi Agama yang mengkaji 

fenomena sosial keagamaan dan interaksi antar umat beragama dalam masyarakat, 

selain itu menambah wawasan berpikir secara kritis dan analisis dalam menyikapi 

kondisi lingkungan masyarakat yang beragam serta juga digunakan sebagai 

jembatan antar generasi umat Islam dan Kristen di Desa Ketanggung untuk 

menjalin sikap toleransi. Penelitian ini ada sebuah pendekatan yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif serta 

ada kaitannya dengan kompleksitas dan proses sosial. Proses dan makna 

(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif sehingga penulis 

menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi untuk pengambilan 

data.  Ada pemahaman yang lain sehingga menimbulkan sikap yang lain, 

demikanlah pemahaman dan sikap yang diambil ketika ada perayaan gerejawi di 

GKJW Ketanggung. Meskipun ada pergeseran dan perbedaan sikap dari tahun ke 

tahun namun harmoni sosial dan integrasi sosial di desa Ketanggung masih dan 

tetap terpelihara. Sikap yang ditunjukan tetaplah baik dan berdampak positif bagi 

umat Kristen di desa Ketanggung. Bukan hanya dibatasi atas adanya perayaan 

keagamaan saja namun dalam hubungan bermasyarakat dan budaya sangatlah baik 

dan rukun.  
 

Kata Kunci: GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan), Desa Ketanggung, Teologi 

agama-agama, Hubungan antar agama.  
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1. PENDAHULUAN 

Toleransi adalah kata yang mudah diucapkan dan kita harapkan terwujud 

dalam tindakan keseharian agar terjadi kerukunan dalam masyarakat Indonesia 

yang berbhineka. Sebagai bagian masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur 

sangat mendambakan kata toleransi mewujud menjadi sikap toleran dalam 

kebiasaan, watak dan perilaku umat manusia. Sikap toleran yang dimaksud seperti 

sikap tenggang rasa, menghargai orang lain, lapang dada terhadap perbedaan, 

serta penuh rasa cinta dan kasih sayang sesama umat manusia. Namun dalam 

kenyataan[nya, saat ini justru yang terjadi tidaklah demikan. Di negara Indonesia 

saat ini, kasus intoleransi masih dan justru semakin menjadi momok yang 

menakutkan. Hal ini menandakan bahwa nalar kebhinekaan sebagai pijakan hidup 

berbangsa di negeri ini mulai rontok. Nilai-nilai Pancasila sebagai asas bernegara 

bahkan mulai kabur. Akibatnya, sindrom penyakit sinisme sosial terus 

menyeruyak.
1
 Salah satu sikap yang dapat mewujudkan tatanan masyarakat 

harmonis secara keyakinan dan agama adalah sikap dan sifat toleransi. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan bahwa: “Toleransi berarti 

sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan, kebiasaan, 

kelakuan dan sebagainya).
2
 Jadi umumnya istilah toleransi diartikan sebagai 

pemberian kebebasan kepada semua manusia untuk menjalankan keyakinannya 

atau mengatur kehidupannya dan menentukan nasibnya masing-masing selama di 

dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak 

bertentangan dengan hukum dalam masyarakat maupun negara.    

Namun dibalik semuanya, khususnya di era reformasi ini begitu banyak 

masalah muncul dengan mengatasnamakan kemajemukan, khusunya bidang 

agama. Kesenjangan dalam kehidupan sosial menjadi masalah yang kompleks. 

Kini mulai terjadi kemunduran atas rasa dan semangat kebersamaan yang sudah 

dibangun selama ini. Intoleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya 

rasa benci dan saling curiga diantara sesama anak bangsa. Bahkan rasa individual 

semakin melekat dalam kehidupan sosial dan cenderung menutup diri dari orang 

                                                           
1
 Dewan Pembinaan dan Peranan Wanita,  Suluh: Seri Pembinaan Perempuan GKJW, (Malang: 

Percetakan GKJW, 2018), hlm. 120.  
2
 Zainal Abidin, “Konsep Toleransi dan Intoleransi dalam Teks Suci Agama-Agama”, 

http://nibung-paloh.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html , di akses 

tanggal 8 Februari 2017 pukul 20.23 

http://nibung-paloh.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
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lain. Hal ini terjadi karena agama kurang dikontekstualisasikan dalam kehidupan 

sosial, bahkan terkadang agama dan kesalehan adalah topeng belaka yang hanya 

memperlihatkan kebaikan semu saja.
3
  

Desa Ketanggung merupakan desa yang sangat majemuk, terutama dalam 

hal agama. Penduduk Desa Ketanggung terdiri atas masyarakat beragama Islam 

dan Kristen. Agama Islam sendiri pun sangat beragam yakni NU (Nahdatul 

Ulama), Muhhamadiyah dan aliran Salafiyah. Agama Kristen yakni Kristen 

Protestan, Kristen Katholik dan aliran Kristen Pentakosta.
4
  

Menurut data penduduk tahun 2018, Desa Ketanggung memiliki tiga 

Dusun yaitu Kopenan, Krajan dan Ngemplak. Kumpulan dari dusun-dusun ini  

memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.199 KK (Kepala Keluarga).
5
 Tentu, di 

dalam sebuah Desa terdapat bermacam-macam kepercayaan yakni ada beragama 

Islam, Kristen dan Katholik. Warga desa yang beragama Kristen ada sebanyak 

122 KK (Kepala Keluarga) yang merupakan jemaat GKJW Ketanggung
6
, ada 

sebanyak 14 KK (Kepala Keluarga) yang merupakan jemaat Gereja Pentakosta 

dan ada sebanyak 6 KK (Kepala Keluarga) yang beragama Katholik. Sisanya 

yaitu ada sebanyak 1.057 KK (Kepala Keluarga) yang beragama Islam.  

Ahkir-ahkir ini masyarakat merasakan perbedaan hubungan antar umat 

beragama di Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Ketanggung, Ngawi, Jawa Timur. 

Pernyataan penulis diperkuat dengan pendapat salah seorang anggota majelis 

jemaat GKJW Ketanggung yang turut juga merasakan bahwa terdapat perbedaan 

yang dirasa mencolok ketika situasi perayaan natal tahun 2015 berbeda dengan 

perayaan natal 2016.
7
  Terlihat bahwa ada perbedaan di mana ketika para warga 

jemaat GKJW Ketanggung mengadakan perayaan Natal 2015, umat Muslim 

khususnya para ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), turut berperan 

serta membantu dalam hal memperlancar terselanggaranya acara beserta 

                                                           
3
 Zainal Abidin, “Konsep Toleransi dan Intoleransi dalam Teks Suci Agama-Agama”, 

http://nibung-paloh.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html , di akses 

tanggal 8 Februari 2017 pukul 21.00 
4
 Wawancara dengan Bapak Efendi Pudjo Buntono selaku sesepuh Desa Ketanggung, yang 

dilaksanakan pada Minggu, 1 Juli 2018, pukul 09.00 WIB. 
5
  Wawancara dengan Bapak Eko Sopiyantoro selaku sekretaris Desa Ketanggung, yang 

dilaksanakan pada Rabu, 11 Juli 2018 pukul 18.03 WIB.  
6
 Wawancara dengan Bapak Dwi Ibnu selaku sekretariat GKJW Ketanggung, yang dilaksanakan 

pada Jumat, 6 Juli 2018, pukul 11.00 WIB. 
7
 Wawancara dengan Ibu Nuprih Tyasrini selaku majelis jemaat di GKJW Ketanggung, yang 

dilaksanakan pada Minggu, 1 Juli 2018, pukul 10.23 WIB. 

http://nibung-paloh.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
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kebutuhan yang diperlukan seperti makanan dan snack saat resepsi. Dulu, 

tepatnya Natal tahun 2015 para warga sekitar gereja, kurang lebih ada tiga RT 

turut membantu dalam hal masak-memasak, karena jemaat GKJW Ketanggung 

mempercayakan konsumsi acara Natal kepada ibu-ibu PKK di tiga RT sekitar 

lingkungan gereja.  Mereka dengan sigapnya membantu, melayani bahkan 

menyuguhkan makanan kepada para tamu dan jemaat yang sedang mengikuti 

perayaan Natal di gereja. Memang sudah tidak heran lagi jika semua ibu PKK 

yang menyuguhkan makanan memakai hijab.  Selain para ibu PKK, pihak Majelis 

Jemaat GKJW Ketanggung juga mengundang para petinggi-petinggi 

pemerintahan desa seperti bayan, lurah dan camat. Ketika mengikuti Natal di 

tahun 2015 terlihat bahwa ada bapak bayan, lurah dan camat hadir di gereja dan  

duduk di deretan kursi paling depan.  Sangatlah mengejutkan ketika pada tahun 

2015 suasana di kabupaten Ngawi penuh dengan toleransi terlihat pada kerukunan 

dan terlibatnya umat Muslim yang berperan dalam perayaan natal di GKJW 

Ketanggung, dibandingkan dengan perayaan natal pada tahun 2016 umat Muslim 

sudah tidak berperan lagi. Para ibu PKK dan kepala petinggi pemerintahan desa 

tidak terlihat ada, atau bisa dikatakan tidak menghadiri dan tidak berpartisipasi 

kembali dalam perayaan natal tahun 2016.  

Secara teoritis hubungan antar umat beragama dapat dijelaskan menurut 

teori Alan Race yaitu eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme.
8
 Alan Race 

yang memperkenalkan dan mempopulerkan tiga pendekatan itu sebagai 

penjelasan standar tentang bagaimana Kristen memandang agama lain.  Jika 

diterapkan pada kemajemukan agama, menurut Diana L. Eck model-model ini 

sangat bermanfaat untuk memahami sikap orang Kristen Asia satu sama lain, 

begitu juga untuk memahami sikap orang Asia dari komunitas agama lain. 

Pendeknya, eksklusivisme adalah suatu sikap dari satu melawan semua; 

inklusivisme adalah satu di atas semua; pluralisme adalah satu dengan dan 

diantara semua.
9
 Berdasarkan perspektif teori, penulis tertarik meneliti apakah 

perubahan sikap yang terjadi saat perayaan natal di GKJW Ketanggung ini, dapat 

                                                           
8
 Paul Hedges and Alan Race. Christian Approaches to Other Faiths. London:Hymns Ancient and 

Modern Ltd, 2008.  
9
 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual: Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan 

dalam Pendidikan Agama, ( Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 41.  
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diijelaskan dengan 3 (tiga) model ini di mana sebagai suatu dialog yang 

korelasional dan bertanggung jawab secara global di antara berbagai agama, di 

mana hal ini akan mendesak agar umat beragama berupaya saling mengerti dan 

berbicara atas dasar komiten bersama terhadap kesejahteraan umat manusia 

maupun lingkungan.
10

 Model-model ini merupakan suatu kerangka kerja yang 

mengarahkan, tetapi tidak membatasi diskusi kita. Jadi penulis mengusulkan 

bagaimana perspektif umat beragama terhadap agama-agama lain ini digolongkan 

dalam tiga kelompok yang umum, eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme. 

Atas dasar itulah Tugas Akhir ini diberi judul “Pemahaman dan Sikap Umat 

Muslim di Desa Ketanggung terhadap Perayaan  Gerejawi di GKJW 

Ketanggung”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah Tugas Akhir 

ini adalah  “Bagaimana Pemahaman dan Sikap Umat Muslim di Desa Ketanggung 

terhadap Perayaan  Gerejawi di GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan) Ketanggung”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 

pemahaman dan sikap umat Muslim di Desa Ketanggung terhadap Perayaan 

Gerejawi di GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan) Ketanggung. 

Manfaat penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan Praktis. 1) Manfaat teoritis, penelitian diharapakan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan sebagai dasar atau acuan untuk ilmu 

perbandingan agama khususnya terhadap sosiologi Agama yang mengkaji 

fenomena sosial keagamaan dan interaksi antar umat beragama dalam masyarakat. 

2) Manfaat praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir secara kritis 

dan analisis dalam menyikapi kondisi lingkungan masyarakat yang beragam serta 

juga digunakan sebagai jembatan antar generasi umat Islam dan Kristen di Desa 

Ketanggung untuk menjalin sikap toleransi.   

 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis.
11

 Penelitian baik dalam pengumpulan 

data maupun pengolahan data, tentu diharuskan menggunakan metode yang jelas 

                                                           
10

 Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004) hlm.21.  
11

 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 41. 
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dan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini; 1) Penulis memilih metode kualitatif di mana data bersumber dari 

partisipan, yang mengungkapkan ceritanya, yang dipengaruhi oleh nilai, budaya 

dan kebiasaan setempat.
12

 Judul penelitiannya adalah “Pemahaman dan Sikap 

Umat Muslim di Desa Ketanggung terhadap Perayaan Gerejawi di GKJW 

Ketanggung” memang sangat perlu adanya sebuah pendekatan yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif serta 

penelitian ini ada kaitannya dengan kompleksitas dan proses sosial. Proses dan 

makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. 2)  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah field reseach yaitu 

penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari fakta yang ada di lapangan 

yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang 

diporoleh langsung dari objek yang diteliti.
13

 Data Sekunder yaitu data yang 

sudah dalam bentuk jadi seperti dokumen-dokumen dan publikasi yang ada. Data 

tersebut digunakan untuk mendukung dan menguatkan data primer tentang 

pemahaman dan sikap umat beragama. 

Setelah ditentukan sumber data yang digunakan kemudian dilakukan 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi dan teknik 

wawancara mendalam.
14

 Wawancara merupakan proses interaksi atau 

komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang 

dikumpulkan dapat bersifat: fakta, sikap, pendapat, keinginan dan pengalaman. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa informan kunci yang 

mengetahui situasi dan kondisi di Desa Ketanggung.  

Dalam tulisan ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima (5) 

bagian, yaitu bagian pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

rencana penulisan. Bagian kedua yaitu kajian pustaka yang berisikan tentang 

penjelasan-penjelasan konseptual tentang sikap antar umat beragama terkhusus 

                                                           
12

 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Grasindo), hlm.80 
13

 Rianto Andi, Metodologi penelitian Sosial dan Hukum  (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57. 
14

 Eko Budiarto & Dewi Anggraeni, Pengantar Epidemologi, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran 

EGC, 2001), hlm.39.  
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antar agama Islam dan Kristen serta teori-teori tentang sikap sosioteologi antar 

Islam dan Kristen. Bagian ketiga yaitu hasil penelitian yang berisikan gambaran 

umum kondisi umat Islam di Desa Ketanggung serta bentuk hubungan umat 

beragama Islam dengan Kristen. Bagian keempat penulis akan menganalisis 

bagaimana sikap dan pemahaman umat Muslim di Desa Ketanggung terhadap 

perayaan gerejawi di GKJW Ketanggung. Bagian kelima yaitu kesimpulan dan 

saran. 

2. TEOLOGI AGAMA-AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

2.1 Tipologi Sikap Antar Umat Beragama 

Secara teoritis untuk mengetahui sikap umat Kristen terhadap agama-

agama lain, perlu digambarkan terlebih dahulu tipologi sikap beragama secara 

umum. Paul F. Knitter, begitu pula John Hick, membagi sikap umat beragama 

terhadap agama-agama lain menjadi tiga bagian, eksklusivisme, inklusivisme, dan 

pluralisme.
15

 Klasifikasi ini pertama kali digunakan oleh Alan Race (1983).
16

 Jika 

diterapkan pada kemajemukan agama, menurut Diana L. Eck model-model ini 

sangat bermanfaat untuk memahami sikap orang Kristen Asia satu sama lain, 

begitu juga untuk memahami sikap orang Asia dari komunitas agama lain. 

Pendeknya menurut John Hick, eksklusivisme adalah suatu sikap dari satu 

melawan semua; inklusivisme adalah satu di atas semua; pluralisme adalah satu 

dengan dan diantara semua.
17

 

a. Eksklusivisme 

 Di dalam artikel “Religious Pluralisme” (Pluralisme Agama-agama) 

dalam The Encyclopedia of Religion, John Hick telah menggambarkan tiga 

tipologi itu sebagai respons terhadap pluralitas agama. Menurut Hick yang di 

maksud dengan ekslusivisme adalah pandangan bahwa satu tradisi tertentu 

mengajarkan kebenaran dan membentuk jalan menuju keselamatan atau 

                                                           
15  Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab 

Global, terj. Nico A. Likumahua (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h.36.
 

16
 Klasifikasi ini dapat juga dilihat dalam buku Alan Race yang berjudul Christians and 

Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions, diterbitkan oleh Orbis 

Books pada 1983.
 

17
 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual: Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan 

dalam Pendidikan Agama, ( Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 41.  
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kebebasan.
18

 Jadi secara sederhananya hanya satu agamalah yang paling benar dan 

hanya satu jalan menuju keselamatan.  

Sikap eksklusivisme, menurut salah seorang tokoh paling terkemuka 

dalam dialog antar-agama yaitu Raimundo Pannikar, menegaskan bahwa sikap 

eksklusivisme telah membawa dua dampak negatif terhadap hubungan antar-

agama. Pertama, adanya sikap intoleransi, kesombongan, dan penghinaan 

terhadap agama lain. Kedua, sikap ini mengandung kelemahan intrinsik karena 

mengandaikan konsepsi kebenaran yang seolah logis secara murni dan tidak 

kritis.
19

 

Terlepas dari hal tersebut, sikap ini biasanya memiliki komitmen yang 

teguh dalam menjaga dan memelihara keyakinannya. Jadi eksklusivisme tidak 

selamanya bisa disalahkan dan dipandang negatif, tetapi sikap tersebut lebih 

banyak dipengaruhi karena minimnya pengetahuan serta pemahaman tentang 

agamanya, bahkan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan kultural di 

mana ia tinggal. 

Jadi eksklusivisme adalah suatu pandangan yang mengklaim bahwa hanya 

agama, bahkan alirannya yang benar dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. 

Agama lain dipandang sebelah mata bahkan sesat, karena tidak ada keselamatan 

darinya, sehingga ia berusaha untuk memasukkan penganut agama lain ke dalam 

apa yang dipahaminya. Tentu eksklusivisme memiliki dampak negatif terhadap 

hubungan antar agama terkhusus di Indonesia ini, namun ia juga memilki bentuk 

positif, terutama terhadap keteguhan hati akan  memegang kepercayaannya 

sendiri. 

b. Inklusivisme 

John Hick mendeskripsikan inklusivisme sebagai suatu respons pada 

keterbatasan eksklusivisme primitif. Di mana posisi ini membuat ruang untuk 

“yang lain dan keberlainan” sambil mencoba secara bersamaan untuk 

mempertahankan keunggulan imannya sendiri. Namun, ia memegang satu tradisi 

tertentu sebagai suatu kebenaran yang tertinggi dan lainnya itu hanya sebagai 

                                                           
18

 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual.  h. 41. 
19

 Raimundo Panikkar, Dialog Intrareligius, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 19. 
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cerminan dari beberapa aspek tersebut, sehingga tradisinya terkesan sentral dan 

normatif.
20

 

Raimundo Panikkar berpendapat bahwa walaupun sikap ini lebih toleran 

terhadap keyakinan-keyakinan agama lain, pada akhirnya “hanya saya yang 

memiliki kebenaran lebih penuh dibandingkan dengan semua orang lain yang 

hanya mempunyai kebenaran-kebenaran parsial dan relative.”
21

 Dapat dikatakan 

bahwa kebenaran agama-agama lain itu bersifat sementara, tidak penuh, tidak 

sempurna dan mencerminkan adanya kebenaran final dalam agamanya. Oleh 

karena itu melalui agamanya-lah kesempurnaan itu dapat terjadi.  

Panikkar menambahkan, sikap inklusivisme juga menimbulkan 

kesombongan sebab hanya agama tertentu yang memiliki privilese (hak istimewa) 

atas kebenaran yang mencakup semua. Jadi patokan agamanyalah yang digunakan 

untuk menilai agama lain sehingga sikap ini masih menginginkan kelompok lain 

di luar agama atau kelompok mereka menempuh jalan yang sama dengan 

dirinya.
22

  

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa inklusivisme adalah 

paham yang mengakui bahwa semua ajaran maupun tradisi keagamaan memiliki 

jalan keselamatannya masing-masing. Namun jalan tersebut tidak sempurna, 

sebab agama yang dianutnya adalah bentuk pemenuhan dari agama-agama lain. 

c. Pluralisme 

John Hick memandang pluralisme sebagai “satu dengan dan diantara 

semua” yang bisa dikatakan juga keterbukaan agama.
23

 Pluralisme adalah “teori 

bahwa agama-agama besar dunia merupakan konsepsi dan persepsi berbeda dari, 

dan tanggapan terhadap, sesuatu yang abadi atau realitas misterius ilahi.”
24

  

Semua agama dianggap sebagai jalan keselamatan namun tidak berarti 

semua agama sama. Ketika membahas mengenai pluralisme agama, Frans Magnis 

Suseno menganggap pluralisme yang dimaksud adalah pluralisme 

                                                           
20

 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual.  h. 42. 
21

 Pannikar, Dialog Intrareligius, h. 21-22.  
22

 Lih Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, h. 61, dan Pannikar, Dialog Intra 

religious, h. 21.
 

23
 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual.  h. 42.  

24
 John Hick, “Religious Pluralism”. Dalam Mircea Eliade, ed. In Chief, The Encyclopedia of 

Religion. 16 Volume. New York: Macmillan Library Reference, 1995, h. 331. 
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keberagamanan
25

 di mana ini adalah sebuah tanggung jawab bersama, yang berarti 

juga harus menghargai, menghormati agama atau orang yang beragama lain, tidak 

mendandakan bahwa semua agama sama. Agama-agama jelas berbeda-beda satu 

dengan yang lain bahwa tidak ada agama yang memiliki pengetahuan Allah secara 

sempurna termasuk kekristenan. Jadi keselamatan bukan milik sendiri, melainkan 

setiap agama dipandang memiliki keterarahan religius yang sama.  

Secara teologis pluralisme adalah suatu paham bahwa tradisi-tradisi 

keagamaan mengejawantahkan diri dalam berbagai konsepsi mengenai yang sejati 

(the real) dan memberi respon terhadapnya, lalu dari sana-lah muncul jalan 

kultural yang berebeda-beda bagi manusia.
26

  

Pandangan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh 

Paul F. Knitter,  bahwa agama-agama lain juga memiliki pandangan dan respons 

mereka sendiri yang absah terhadap misteri ilahi. Jadi mereka tidak perlu 

dimasukkan dalam kekeristenan (eksklusif dan inklusif).
27 

Dengan kata lain, setiap 

agama memiliki perbedaan dalam rumusan teologis, doktrin, dan ritual sebagai 

respon mereka terhadap realitas tunggal. Meskipun berbeda, setiap agama 

memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa para pengikutnya kepada 

keselamatan kekal di surga. 

Pendapat yang berbeda ditegaskan oleh Panikkar bahwa, semua 

kepercayaan yang berbeda-beda sesungguhnya mempunyai kesejajaran untuk 

bertemu pada eschaton, akhir kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap agama 

merupakan jalan-jalan yang sejajar beriringan dan setiap pemeluk agama 

selayaknya tidak campur tangan, mengklaim sesat atau merendahkan 

ketidaksempurnaan terhadap agama lain.
28 

 

Walaupun berbeda perspektif, pluralisme/paralelisme mengindikasikan 

adanya fenomena “satu Tuhan banyak agama” yang berarti suatu sikap menerima 

                                                           
25

 Elga Sarapung, Prospek Pluralisme Agama di Indonesia: Harapan untuk Keadilan, Perdamaian 

dan Keutuhan Ciptaan, (Yogyakarta: Interfidei, 2009), hlm. 16. 
26

  Frank Whaling, “Pendekatan Teologis,” dalam Peter Connolly, ed. Aneka Pendekatan Studi 

Agama, terj. Imam Khoiri, h. 344-345.
 

27
 Paul F. Knitter, Menggugat Arogansi Kekeristenan, terj. M. Purwatman (Yogyakarta: 

Kanisius, 2005), h. 37, dan Satu Bumi Banyak Agama, h. 11.
 

28 Pannikar, Dialog Intrareligius, h. 22-23.
 



10 
 

dan menghargai terhadap adanya jalan lain kepada Tuhan, dan ini merupakan 

suatu keuntungan yang sangat positif bagi hubungan antar-agama.
26

  

2.2 Pandangan Islam terhadap Agama Lain 

Kita ketahui, Indonesia merupakan wilayah yang benar-benar multietnik, 

agama, suku, kelompok-kelompok sosial bahkan multikultur dalam hal apa saja. 

Kondisi semacam ini tentu tidak mungkin ditolak keberadaannya. Dalam konteks 

keagamaan, persoalan-persoalan internal dan eksternal agama sering kali hadir di 

tengah masyarakat dengan kuat. Konflik sosial keagamaan dapat diminimalisas 

ketika umat agama bersedia untuk memahami kehadiran orang lain yang 

berbeda.
29

 Bahkan bukan hanya menghargai tetapi sekaligus mengakui atas 

kelompok lain yang berseberangan dengan keyakinan kita. Mengakui bukan 

dalam rangka menyatakan bahwa semua agama adalah sama, tetapi mengakui 

dalam kerangka sebagai bagian dari keyakinan yang abadi dan permanen dari 

pemeluk agama yang beragama. 

Di dalam bab pemikiran Islam, multikulturalisme dan kewargaan, Zuly 

Qodir mengungkapkan sebuah teorisasi multikulturalisme. Multikulturalisme 

merupakan istilah yang paling mempresentasikan gambaran tentang Indonesia. 

Tidak ada ungkapan yang paling tepat untuk memberikan deskripsi tentang 

kondisi realitas Indonesia selain dengan menyebutnya sebagai negara yang plural 

dalam maknanya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Zuly Qodir memaparkan 

dan meminjam ungkapan cendekiawan Muslim seperti Farid Esack dan Syed 

Hasyim Ali bahwa multikulturalisme merupakan hal yang telah ditunjukan oleh 

Islam sejak awal dan tentu ini merupakan hal yang tidak bisa ditolak 

keberadaannya. Farid Esack (1997), menyatakan bahwa multikulturalisme 

merupakan kondisi seseorang yang dapat menerima (penerimaan) dan mengakui 

(pengakuan) tentang keberlainan dan keragaman. Multikulturalisme melampaui 

toleransi atas keberlainan, sebab multikulturalisme hadir di dalam diri yang tulus 

dan dalam tindakan terhadap pihak lain yang berlainan.
30

 Demikian pula 

pernyataan Syed Hasyim Ali bahwa multikulturalisme adalah “kondisi masyarakat 

di mana kelompok kebudayaan, keagamaan dan etnis hidup berdampingan dalam 

                                                           
29

  Achmad Wahyuddin dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: 

Grasindo,2009), h. 91 
30

  Farid Esack, Quran, Liberalism and Pluralisme, London: Sage Publication, 1997. 
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sebuah bangsa (negara). Multikulturalisme juga berarti bahwa realitas itu terdiri 

dari banyak substansi yang mendasar. Multikulturalisme juga merupakan 

keyakinan bahwa tidak ada sistem pemahaman tunggal atau pandangan tentang 

realitas yang dapat menjelaskan seluruh realitas kehidupan”.
31

 

Namun, kadang muncul di beberapa pandangan dan diskusi liar yang 

terjadi di forum-forum akademik selain dalam forum-forum pengajian bahwa 

multikulturalisme merupakan wahana menuju pendangkalan keimanan seseorang 

dalam beragama dan menuju pada penyamaan agama-agama yang seakan-akan 

tidak ada bedanya.
32

 Tentu, hal ini harus direspon dengan seksama dan berhati-

hati sebab jika salah merespons yang akan terjadi bukanlah diskusi yang lebih 

produktif tetapi kesalahpahaman yang terus berulang dan berkembang di 

masyarakat luas. 

Penjelasan para cendekiawan Muslim di atas dapat dijadikan sandaran 

bahwa multikulturalisme sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. 

Multikulturalisme merupakan kondisi objektif di lapangan yang mengharuskan 

umat Muslim dan umat agama yang lain untuk saling memahami, menghormati 

dan menjaganya. Kondisi objektif tersebut dapat diciptakan dan di antara sesama 

umat beragama harus secara tegas menolak serta mencegah jika terdapat 

kelompok orang yang hendak menghancurkan kondisi objektif multikulturalisme. 

Inilah sebuah sikap multikultur yang akan turut mewarnai kehidupan multikultur 

di Indonesia berjalan dengan baik. 

2.3 Fatwa MUI kembali tegaskan umat Islam Haram ikut ritual dan 

perayaan Natal 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, memperhatikan bagaimana 

Perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalah-artikan oleh sebagian ummat 

Islam dan disangkakan sama dengan ummat Islam merayakan Maulid Nabi Besar 

Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam. Karena salah pengertian tersebut ada 

sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam 

kepanitiaan Natal. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan 

ibadah. MUI menimbang bahwa Ummat Islam perlu mendapat petunjuk yang 

                                                           
31

  Syed Hasyim Ali, Islam and Pluralism, 1999, London, Sage Publication, 1999, h. 49. 
32

   Ahmad Baiquni, Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, 

dan Kepemimpinan Non Muslim, Bandung: Mizan, 2015, h. 178. 
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jelas tentang Perayaan Natal Bersama. Ummat Islam agar tidak mencampur-

adukkan aqidah dan ibadahnya dengan aqidah dan ibadah agama lain. Ummat 

Islam harus berusaha untuk menambah iman dan taqwanya kepada Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala. Tanpa mengurangi usaha ummat Islam dalam Kerukunan 

Antar Ummat Beragama di Indonesia. 

Bagaimanapun ummat Islam dapat meneliti kembali akan ajaran-ajaran 

dalam agama Islam, antara lain:  Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk 

bekerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain dalam masalah-

masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas: 

al-Qur‟an surat Luqman (31) ayat 15: “Dan jika keduanya 

(orangtuamu) memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu 

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Ku-lah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

al-Qur‟an surat al-Mumtahanah (60) ayat 8: “Allah tidak melarang 

kamu (ummat Islam) untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-

orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berlaku adil.” 

Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampur-adukkan aqidah dan 

peribadatan agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama lain, berdasarkan: 

al-Qur‟an surat al-Kafirun (109) ayat 1-6: “Katakanlah: Hai orang-

orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan 

kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah 

menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah 

(pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah 

agamamu dan untukkulah agamaku.” 

al-Qur‟an surat al-Baqarah (2) ayat 42: “Dan janganlah kamu 

campur-adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu 

sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui.” 
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Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta‟ala itu hanya satu, 

berdasarkan atas al-Qur‟an surat al-Ikhlas (112): “Katakanlah: Dialah Allah, Yang 

Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat meminta. Dia tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan. Dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia.” 

Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal 

yang syubhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa Ta‟ala serta untuk 

mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan, berdasarkan 

atas: 

Hadits Nabi dari Nu‟man bin Basyir: “Sesungguhnya apa-apa yang halal 

itu telah jelas dan apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi diantara 

keduanya itu banyak yang syubhat, kebanyakan orang tidak mengetahui yang 

syubhat itu. Barangsiapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah 

agamanya dan kehormatannya, tetapi barangsiapa jatuh pada yang syubhat maka 

berarti ia telah jatuh kepada yang haram, misalnya semacam orang yang 

menggembalakan binatang di sekitar daerah larangan, maka mungkin sekali 

binatang itu makan di daerah larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja 

mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang 

diharamkan-Nya (oleh karena itu yang haram itu janganlah didekati).” 

Pada kesimpulannya MUI telah memutuskan dan memfatwakan bahwa : 

Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati 

Nabi „Isa„alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal 

yang telahditerangkan diatas. Mengikuti upacara Natal bersama bagi ummat Islam 

hukumnya haram. Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan 

larangan Allah Subhanahu wa Ta‟ala dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-

kegiatan Natal.
33

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, 

Kabupaten Ngawi dan terletak di Provinsi Jawa Timur. Desa Ketanggung 

                                                           
33

  K.H.M Syukri. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. ditetapkan di Jakarta pada 1 Jumadil 

Awal 1401 H atau 7 Maret 1981.  
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merupakan sebuah desa yang terletak di lereng barat laut Gunung Lawu, dan 

berbatasan persis dengan Jawa Tengah.  Menurut data penduduk tahun 2018, Desa 

Ketanggung terdiri atas tiga Dusun yaitu Kopenan, Krajan dan Ngemplak yang 

memiliki jumlah penduduk  1.199 KK (Kepala Keluarga).
34

 Warga desa yang 

Kristen berjumlah 122 KK (Kepala Keluarga) jemaat GKJW Ketanggung
35

, 14 

KK (Kepala Keluarga) jemaat Gereja Pentakosta dan 6 KK (Kepala Keluarga) 

jemaat Gereja Katholik. Sisanya yaitu 1.057 KK (Kepala Keluarga) yang 

beragama Islam.  

Dalam bidang pekerjaan, penduduk Desa Ketanggung ada yang bekerja 

sebagai pegawai negeri sipil, wiraswasta namun paling banyak adalah petani dan 

buruh, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan terakhir penduduk sebagian 

besar adalah tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama).  Warga Desa 

Ketanggung hampir semuanya adalah orang jawa asli, maka dalam keseharian 

masyarakat Ketanggung sebagian besar menggunakan bahasa Jawa untuk 

berkomunikasi dengan sesama, sehingga saat melakukan interaksi penulis lebih 

banyak menggunakan bahasa jawa halus atau biasa disebut kromo inggil.  

Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa Desa Ketanggung 

merupakan desa yang sangat majemuk, baik keadaan sosial maupun dalam 

keberanekaragam agama. Penduduk Desa Ketanggung terdiri atas masyarakat 

beragama Islam dan Kristen. Agama Islam sendiri pun sangat beragam yakni NU 

(Nahdatul Ulama), Muhhamadiyah dan aliran Salafiyah (as-salafy). Agama 

Kristen yakni Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Aliran Kristen Pentakosta.
36

 

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini, keadaan 

sosial budaya di dalam desa ini sangatlah terjalin dengan baik, tidak ada strata 

antara yang kaya dan yang miskin, antara pegawai dan petani tidak ada, bisa jadi 

karena mereka satu suku yaitu Jawa, maka tepo seliro (menjaga perasaan orang 

lain) dan andhap asor (rendah hati) antara satu dengan yang lain sangatlah terjalin 

dengan baik sampai sekarang, sehingga hubungan mereka sangatlah harmonis. 

                                                           
34

  Wawancara dengan Bapak Eko Sopiyantoro selaku sekretaris Desa Ketanggung, yang 

dilaksanakan pada Rabu, 11 Juli 2018 pukul 18.03 WIB.  
35

 Wawancara dengan Bapak Dwi Ibnu selaku sekretariat GKJW Ketanggung, yang dilaksanakan 

pada Jumat, 6 Juli 2018, pukul 11.00 WIB. 
36

 Wawancara dengan Bapak Efendi Pudjo Buntono selaku sesepuh Desa Ketanggung, yang 

dilaksanakan pada Minggu, 1 Juli 2018, pukul 09.00 WIB. 
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3.2 Kehidupan Keagamaan di Desa Ketanggung 

Penulis meneliti sebuah gereja di Desa Ketanggung yakni GKJW 

Ketanggung. Yang tempatnya berdekatan dengan lapangan dan kantor Desa 

Ketanggung. GKJW Ketanggung adalah gereja yang berdiri sejak tahun 1965. 

GKJW Ketanggung mempunyai jemaat sejumlah 122 KK (Kepala Keluarga). 

GKJW Ketanggung memiliki lima cabang gereja/pepanthan yakni, Pepanthan 

Garit, Pepanthan Tulakan, Pepanthan Tegari, Pepanthan Manisharjo dan terakhir 

Pepanthan Winong yang letaknya di Jawa Tengah.  

Perayaan keagamaan umat Nasrani terkhusus di GKJW Ketanggung, 

sudah tertata rapi melalui kalender gerejawi yang telah dikirimkan oleh 

Mahkamah Agung GKJW, jadi ada perayaan gerejawi dan kegiatan harian gereja. 

Perayaan gerejawi yang dimaksud seperti Paskah, HUT Gereja, Hari Raya Natal 

dan Kenaikan Isa Almasih. Perayaan Paskah dan HUT gereja selalu dilaksanakan 

di gereja Induk di GKJW Ketanggung, lalu Hari Raya Natal dirayakan secara 

bergiliran ke cabang-cabang (pepanthan) gereja GKJW Ketanggung tiap tahunnya 

dan pada hari  Kenaikan Isa Almasih, seluruh jemaat biasanya melaksanakan 

ibadah sekaligus merayakannya di luar lingkungan gereja, seperti di tempat 

wisata, maupun di wisma tertentu maka tak jarang perayaan ini disebut Ibadah 

Padang. Sementara itu, kegiatan harian gereja yang dimaksud adalah seperti, 

Ibadah Minggu, Ibadah Keluarga/kelompok, Ibadah Sekolah Minggu, Ibadah PA 

(Pemahaman Alkitab), Ibadah Pemuda, Ibadah KPPW (Komisi Pembinaan 

Peranan Wanita) dan Ibadah Adi Yuswo.  

Hampir sama dengan kegiatan keagamaan harian umat Muslim, di dalam 

kegiatan harian gereja juga terdiri dari berbagai golongan atau objeknya yakni dari 

anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak dan ibu bahkan hingga kaum lansia. 

Kegiatan harian gereja ada yang dilaksanakan di gedung gereja dan ada juga di 

rumah-rumah jemaat. Pada waktu ibadah Minggu dan Sekolah Minggu 

dilaksanakan di gereja. Lalu, Ibadah keluarga dilaksanakan rutin di rumah jemaat 

setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis tergantung dari kesepakatan kelompok 

masing-masing. Lalu, ibadah PA (Pemahaman Alkitab) yang dilaksanakan oleh 

para anak-anak dan remaja dilaksanakan di rumah jemaat secara bergiliran setiap 

hari Rabu. Jika ibadah Pemuda dilaksanakan rutin setiap malam minggu atau 
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sabtu malam di gedung gereja. Dan ibadah KPPW (Komisi Pembinaan Peranan 

Wanita) di ikuti oleh para kaum ibu muda hingga usia lanjut, yang dilaksanakan 

satu bulan sekali pada minggu ke-3 di gereja dan terkadang ada di rumah jemaat 

yang sudah terjadwalkan. Dan yang terakhir ada Ibadah Adi Yuswo yang di ikuti 

oleh para lansia dilaksanakan setiap satu bulan sekali bertempat di gedung gereja. 

3.3 Partisipasi Lintas agama di dalam perayaan keagamaan 

Natal telah menjadi perayaan besar, yang kesemarakannya dan 

popularitasnya sulit dicari tandingannya di antara perayaan-perayaan keagamaan 

(kristiani) lainnya.
 37

  Hal yang amat membanggakan adalah bahwa dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, perayaan Idul Fitri dan perayaan 

Natal dapat dilaksanakan dengan meriah, penuh sukacita, dengan tetap tidak 

meninggalkan aspek sakral/teologis sebagai suatu perayaan keagaamaan. 

Masyarakat Kristiani di Desa Ketanggung, tepatnya di GKJW Ketanggung telah 

mewujudkan perayaan Natal yang penuh sukacita ini.  

Ketika jemaat GKJW Ketanggung mengadakan perayaan Natal pada tahun 

2015, umat Muslim khususnya para ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK), turut berperan dalam kepanitiaan natal di mana dapat membantu serta 

memperlancar terselanggaranya acara beserta kebutuhan yang diperlukan seperti 

makanan dan snack saat resepsi. Dulu, tepatnya Natal tahun 2015 para warga 

sekitar gereja, kurang lebih ada tiga RT turut membantu dalam hal masak-

memasak, karena jemaat GKJW Ketanggung mempercayakan konsumsi acara 

Natal kepada ibu-ibu PKK di tiga RT sekitar lingkungan gereja.  Mereka dengan 

sigapnya membantu, melayani bahkan menyuguhkan makanan kepada para tamu 

dan jemaat yang sedang mengikuti perayaan Natal di gereja. Memang sudah tidak 

heran lagi jika semua ibu PKK yang menyuguhkan makanan memakai hijab.  

Selain para ibu PKK, pihak Majelis Jemaat GKJW Ketanggung juga mengundang 

para petinggi-petinggi pemerintahan desa seperti bayan, lurah dan camat. Ketika 

mengikuti Natal di tahun 2015 terlihat bahwa ada bapak bayan, lurah dan camat 

hadir di gereja dan  duduk di deretan kursi paling depan.  Sangatlah mengejutkan 

ketika pada tahun 2015 suasana di kabupaten Ngawi penuh dengan toleransi 

                                                           
37

  Weinata Sairin, Gereja, Agama-agama & Pembangunan Nasional (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2006), h.137. 
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terlihat pada kerukunan dan terlibatnya umat Muslim yang berperan dalam 

perayaan natal di GKJW Ketanggung, dibandingkan dengan perayaan natal pada 

tahun 2016 umat Muslim sudah tidak berperan lagi. Para ibu PKK dan kepala 

petinggi pemerintahan desa tidak terlihat ada, atau bisa dikatakan tidak 

menghadiri dan tidak berpartisipasi kembali dalam perayaan natal tahun 2016.  

Fenomena yang terjadi di masyarakat berubah pada tahun 2018, terlihat 

nyata dan jelas ketika golongan NU (Nahdatul Ulama) umat Muslim memberi 

menghormati terhadap perayaan Natal di GKJW Ketanggung dengan membantu 

mengamankan dan mengatur lalu lintas di halaman gereja ketika acara Natal 

sedang berlangsung. Selain itu bukan hanya perayaan gerejawi saja, namun saat 

ada kegiatan keagamaan harian gereja seperti Ibadah Keluarga/Kelompok di 

rumah-rumah, ada menghormati yang bagus antar hubungan bertetangga, yakni 

ketika keluarga Kristiani sedang ada Ibadah di rumah maka salah seorang Ibu 

PKK turut membantu dalam hal masak-memasak di dapur.
38

 Selain itu, partisipasi 

antara umat Muslim dengan Kristiani sangatlah tinggi ketika mereka berinteraksi 

dan melakukan kegiatan bersama-sama dengan gotong royong dan guyub rukun 

saat ada kerja bakti, pengecoran/pengaspalan jalan dan ketika mereka ada jagong 

manten (resepsi nikahan). 

Nilai kerukunan antar umat beragama terwujud secara nyata melalui 

tindakan tolong-menolong antar umat. Hal ini terjadi ketika shalat Id di mana 

seluruh umat Muslim se-Desa Ketanggung berkumpul bersama untuk beribadah 

akbar, para pemuda gereja GKJW Ketanggung turut membantu mengatur parkir, 

keamanan dan lalu lintas. Karena begitu banyaknya kendaraan yang ada, maka 

halaman gereja yang lokasinya cukup dekat dengan lapangan pun juga dipakai 

sebagai tempat parkir. Suasana ini terjadi sejak dua tahun belakangan ini, bukan 

hanya mengatur parkir saja, ternyata warga gereja terkhusus komisi antar umat di 

gereja sudah melakukan kegiatan untuk membangun hubungan antar umat 

terkhusus warga Muslim di Desa Ketanggung. Bapak Pdt. Eko Puji Prasetyo Adi 

dan beberapa Majelis KAUM telah memulai dan menjalin silahturahmi dengan 

                                                           
38

  Wawancara dengan Ibu Tri Susilo Wati (selaku anggota PKK  di Desa Ketanggung), di rumah 

beliau pada tanggal 22 Agustus 2018. 
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beberapa tokoh-tokoh agama di Desa Ketanggung.
39

 Silahturahmi ini dilakukan 

ketika saat bulan Ramadhan, Tujuan kegiatan ini adalah “untuk mempererat tali 

persaudaraan antar umat beragama dan untuk mengatasi sebelum ada benturan 

apapun makanya kita merangkul terlebih dahulu supaya kita tidak ada masalah 

dan kesalahpahaman” tegas Bapak Marsana.  Alhasil, dari silahturahmi yang telah 

terjalin baik ini, Kaum Gusdurian (NU) pemudanya menawarkan diri jika ada 

perayaan Nasrani seperti perayaan Natal nanti akan membantu mengamankan 

lingkungan maupun lalu lintas. Bukan hanya bersilahturahmi, hasil wawancara 

dengan beberapa umat Nasrani penulis mengungkapkan ternyata umat Nasrani 

ketika diundang untuk Selametan yaitu syukuran umat Muslim atas kelahiran, 

umat Nasrani terkhusus warga jemaat GKJW Ketanggung juga turut ikut 

diundang dan hadir mengikuti acara maupun kegiatan sampai selesai.  

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi antar 

umat beragama di Desa Ketanggung baik kaum Muslim dan kaum Nasrani sangat 

menghormati, rukun dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, terlihat 

dalam beberapa perayaan keagamaan masing-masing agama selalu melengkapi 

akan satu dengan yang lain.  

3.4 Pemahaman dan Sikap Umat Muslim terhadap Perayaan Gerejawi di 

GKJW Ketanggung 

Menurut Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah 

sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut Sudirman, 

pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, 

menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang 

pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Poesprodjo (1987: 52-53) bahwa 

pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari 

dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang 

dijumpai pribadi lain di dalam erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup) 

pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara 

diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Pemahaman umat Muslim 
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 Wawancara dengan Bapak Marsana (selaku Majelis Jemaat Komisi Antar Umat Beragama), di 

rumah beliau pada tanggal 23 Agustus 2018. 
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terhadap perayaan gerejawi di GKJW Ketanggung dapat dijelaskan dari 

pernyataan Bapak Muhammad Suaib sebagai berikut:
40

 

“Saya tetap menghormati, dan jika saya diundang oleh gereja untuk datang 

terus terang dengan halus saya tidak bisa datang dan tidak bisa membantu, 

bukan berarti saya membenci tapi saya tetap menghormati. Karena dalam 

ajaran kami, kalau sudah masuk ranah peribadatan umat agama lain jadi 

ada sekat gitu, bagiku agamamu agamamu, agamaku agamaku, 

peribadatan agamamu ya silahkan yang penting kita rukun dan harus 

saling menghargai.”  

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh tokoh agama dari 

Muhammadiyah yakni Bapak Suaib, kerukanan dan rasa saling menghargai tetap 

ada antar umat beragama, namun bagi golongan Muhammadiyah tidak dapat 

terlibat langsung dalam kegiatan gerejawi karena sudah berkaitan dengan tata cara 

ibadah dan keimanan umat Nasrani. 

 Ada juga pemahaman dari Bapak Ngadimin selaku takmir masjid yang 

berbeda menjelaskan bahwa:  

“Sebagai manusia yang beragama hendaklah ya saling membantu dan kita 

kan negara yang berlandaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, jadi 

kita menerapkan semua sila yang ada di Pancasila itu, terutama pada sila 

ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Baik agama Kristen, Budha, Katolik dan 

sebagainya kita tetaplah harus bersatu padu rukun dan menjaga 

keharmonisan umat beragama terutama di desa ini” 

Menurut Bapak Ngadimin selaku takmir masjid memiliki pemahaman 

bahwa dalam menjunjung nilai luhur Pancasila dan Kebhinekaan antar umat 

beragama diperlukan keterlibatan secara langsung sebagai bentuk dukungan 

kepada umat lain dan menjaga persatuan Indonesia.  

Adapun sikap-sikap umat Muslim terhadap umat Kristen sebagai berikut: 

1. Interaktif 

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena 

tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Salah satu 
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  Wawancara dengan Bapak Muhammad Suaib (selaku Takmir Masjid Jami Al-Multaqin Desa 

Ketanggung ), di rumah beliau pada tanggal 24 Agustus 2018. 
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cara mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama 

adalah dengan adanya komunikasi yang baik antar sesama umat Islam 

maupun umat Kristen di Desa Ketanggung, karena interaksi yang baik 

akan membuat suasana kerukunan semakin kondusif dan mengurangi 

adanya konflik antar masyarakat.  

Dari hasil wawancara oleh Ibu Atik mengenai interaksi sosial 

mengatakan bahwa :  

“Masyarakat di sini mempunyai interaksi sosial yang amat baik 

meskipun kita berbeda, karena kita hidup bertetangga dan tak 

jarang kami sering ngobrol saat kami menyapu halaman rumah 

dan acara-acara RT atau posyandu. Suami saya pun juga seperti 

itu dalam acara pernikahan atau apapun banyak berinteraksi 

dengan orang-orang gereja”   

Hasil wawancara mengenai interaksi sosial sudah baik dan 

berada dalam suasana yang  rukun jika dilihat dari cara mereka 

berkomunikasi kepada sesama pemeluk beragama, hal seperti inilah 

yang sangat diharapkan oleh masyarakat pada umumnya agar 

kerukunan selalu terpelihara dengan baik dan bisa menghindari adanya 

konflik atau perpecahan terhadap sesama pemeluk beragama. 

2. Koperatif  

Kerjasama antar umat Islam dan Kristen sangatlah penting 

untuk menjaga kerukunan beragama, dengan adanya kerja sama dalam 

bidang agama maupun sosial maka akan memperat hubungan 

persaudaraan dan persatuan antar sesama pemeluk agama, begitupun 

adanya terjadi di Desa Ketanggung, umat Islam dan Kristen sering 

melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat secara bersama-sama dan 

tentu saling membantu antara satu dengan yang lainnya misalnya 

gotong-royong, kerja bakti RT, dan pelaksanaan hari besar keagamaan 

baik Idul Fitri maupun perayaan Natal di GKJW Ketanggung, melalui 

sikap saling peduli, mengamankan, menjaga dan menjamin 

terselenggaranya perayaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.   
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Dalam membina hubungan antar umat beragama di Desa Ketanggung, 

sesuai dengan pemaparan di atas sikap umat Muslim terhadap perayaan gerejawi 

adalah saling menghormati dan saling membantu, baik tenaga dan waktu untuk 

mengamankan dan melancarkan terselenggaranya perayaan natal di GKJW 

Ketanggung. Ketika mereka ada perayaan qurban misalnya, daging kurban pasti 

diberikan kepada keluarga yang nasrani. Dan hubungan antar masyarakat 

beragamanya rukun dan tidak ada masalah. Hal ini diperkuat dengan interaksi 

sosial, kerja sama, memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan 

akan mewujudkan nilai kerukunan di Indonesia.  

4. Analisis Pemahaman dan Sikap Antar Umat Beragama dalam perspektif 

teori 

Sebagaimana yang telah dijanjikan dalam pendahuluan, penulis tidak akan 

berhenti pada mendeskripsikan pemahaman dan sikap umat Muslim terhadap 

perayaan gerejawi di GKJW Ketanggung, akan tetapi lebih jauh ingin melakukan 

analisa tentang pokok penulisan tugas akhir ini yaitu Pemahaman dan Sikap 

Umat Beragama. Isi dari Bab II akan dipakai untuk melakukan analisa lebih 

lanjut dari hasil paparan yang diungkap dalam Bab III. Oleh karena itu penulis 

akan berturut turut menggunakan tipologi sikap antar umat beragama 

sebagaimana ditulis dalam Bab II sebagai alat analisa.  

Dengan melihat hasil wawancara dengan para tokoh agama di Desa 

Ketanggung, didapati bahwa partipasi hubungan antar umat terutama bagi para 

tokoh NU (Nahdatul Ulama) mengenai perayaan gerejawi di GKJW Ketanggung 

sangatlah aktif dan positif, terbukti jika diundang oleh para umat Nasrani untuk 

menghadiri perayaan maupun kegiatan lainnya ternyata ada kesanggupan untuk 

datang dan ingin membantu, selagi apa yang bisa dilakukan dengan catatan tidak 

turut masuk ke dalam ritual atau acara ibadah perayaan. Terbukti di dalam hasil 

penelitian beberapa tokoh NU dan para pemuda NU menjadi banser guna untuk 

mengamankan lalu lintas dan keamanan parkir saat umat Nasrani merayakan natal 

di gereja. Hal ini bisa sungguh terjadi dikarenakan umat Nasrani yakni beberapa 

majelis dan Pendeta GKJW Ketanggung sudah memulai duluan untuk 

menawarkan diri berupa bantuan apapun yang bisa dibantu untuk 
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terselenggaranya perayaan umat Muslim yakni pada waktu shalat Idul Fitri di 

lapangan desa.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi antar umat di Desa 

Ketanggung, tidak hanya sebatas dalam perayaan keagamaan saja, namun terjadi 

sungguh nyata di dalam kehidupan bermasyarakat satu sama lain, yakni di dalam 

kerja bakti, widodareni, gotong-royong dalam membangun rumah maupun 

mengecor jalan. Tentu, di dalam setiap pertemuan akan ada interaksi antara satu 

sama lain, dan penulis menganalisa akan yang telah terjadi itu adalah dialog. 

Dalam buku The Catholic Way, Ignatius Suharyo mengelompokkan dialog 

antarumat beragama menjadi empat macam: Pertama, dialog kehidupan. Dialog 

ini terjadi di antara penganut-penganut agama yang berbeda dalam hidup 

keseharian yang mencakup segala bentuk pergaulan dan hubungan sosial.
41

 Dialog 

kehidupan dapat terjadi di mana saja, seperti dalam keluarga, masyarakat, dan 

tempat kerja. Hal ini dikarenakan penganut-penganut agama yang berbeda saling 

hidup berdampingan. Dengan hidup berdampingan, secara langsung mereka 

mengalami kondisi kehidupan yang sama, baik suka dan duka, sehingga mereka 

dapat berbagi pengalaman dan menghayati hidupnya berdasarkan keyakinan 

imannya sendiri tanpa melihat perbedaan yang ada. Kedua adalah dialog karya. 

Umat beragama tidak dapat menghindari bahwa dirinya adalah bagian dari 

masyarakat. Maka dari itu diharapkan bahwa umat beragama dapat bekerjasama 

untuk membangun atau memajukan masyarakat. Kegiatan kerja sama tersebut 

dinamakan dialog karya. Dalam dialog karya, mereka yang berbeda agama dapat 

saling bahu-membahu untuk beraksi atau berkarya, baik untuk tujuan 

kemanusiaan, sosial, ekonomi, atau politik.  

Penulis pun, melihat kerukunan masyarakat desa Ketanggung dalam 

konteks dialog karya, mereka tetap bisa bekerjasama dengan baik tanpa 

mempersoalkan doktrin agama masing-masing, hanya berpegang pada 

kebersamaan hidup. Artinya kerukunan mereka tidak surut, tetapi mengalami 

pergeseran sikap, yaitu tidak ditujukan pada aktivitas keagamaan, namun lebih 

pada aktivitas praktis sehari-hari. Bisa jadi adanya faktor satu suku dan budaya 
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Jawa, sehingga mereka cenderung terbuka sebagai warisan yang sudah turun 

temurun akan kultur masyarakat desa yang cenderung terbuka demi kebersamaan. 

Selain itu, penulis juga melihat partisipasi dan keterlibatan satu sama lain 

ini disinyalir oleh gerakan umat Kristiani yang mau untuk mendekat dan 

menawarkan diri terlebih dahulu ke tokoh-tokoh agama, baik itu aliran NU 

(Nahdatul Ulama) maupun Muhammadiyah. Dan tidak disangka atas 

perkunjungan-perkunjungan dan silahturahmi yang terjalin telah membuahkan 

hasil dan membawa dampak yang positif yakni umat Muslim terkhusus golongan 

NU menawarkan diri untuk membantu serta mengamankan jalannya perayaan 

gerejawi di GKJW Ketanggung.  

Atas sikap tersebut, ditegaskan bahwa sikap umat Muslim terhadap umat 

Kristiani tentang perayaan keagamaan dan begitu juga sebaliknya mengandung 

unsur-unsur Pluralisme. Di mana menurut buku dari Djohan Effendi
42

, Pluralisme 

adalah cara pandang dan pendekatan yang apresiatif dalam menghadapi 

heterogentitas suatu masyarakat yang para warganya terdiri dari berbagai 

kelompok etnik, ras, agama dan sosial yang menerima, menghargai dan 

mendorong partisipasi dalam lingkup kehidupan bersama. Itu berarti bahwa 

pluralisme akan benar-benar berfungsi apabila terdapat ruang bersama di mana 

masing-masing pihak terlibat dalam pembentukan dan pengembangan komunitas 

bersama yang lebih luas, mewadahi semuanya tanpa menelantarkan kepelbedaan 

masing-masing.  

Berpegang pada prinsip pluralisme kita bisa percaya bahwa keterpaduan 

dari berbagai identitas dan perspektif, terkhusus agama bukan hal yang tidak 

mungkin dicapai. Bertolak dari sudut pandang ini, Djohan Effendi mengatakan 

bahwa maka kebebasan bereksistensi dan kesempatan yang luas untuk 

berpartisipasi aktif bagi segenap warga masyarakat, baik individu maupun 

kelompok, yang berbeda-beda penting bagi proses pembentukan masyarakat yang 

harmonis.  

Ketika membahas mengenai pluralisme agama, Frans Magnis Suseno 

menganggap pluralisme yang dimaksud adalah pluralisme keberagamanan
43

 di 
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mana ini adalah sebuah tanggung jawab bersama, yang berarti juga harus 

menghargai, menghormati agama atau orang yang beragama lain, tidak 

mendandakan bahwa semua agama sama. Agama-agama jelas berbeda-beda satu 

dengan yang lain.  Namun setiap agama dipandang memiliki keterarahan religius 

yang sama.  

Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan para umat beragama di Desa 

Ketanggung baik yang Muslim dan yang Kristiani, mereka melakukan hal yang 

saling mendukung satu sama lain terkhusus dalam bidang perayaan keagamaan 

dikarenakan ada rasa dalam diri untuk menghargai, menghormati dan saling 

mendukung antara satu dengan yang lain, selain itu mereka juga mengilhami 

bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama, namun negara ini adalah 

berbhineka tunggal ika, di mana berbeda-beda namun tetap satu, dan negara 

Indonesia berlandaskan Pancasila, terkhusus pada sila yang ke-3 tentang 

bagaimana persatuan Indonesia ini harus terjadi dan diterapkan dalam kehidupan 

beragama di masa sekarang ini. Oleh karena itu, setiap agama merupakan jalan-

jalan yang sejajar beriringan dan setiap pemeluk agama selayaknya tidak campur 

tangan, mengklaim sesat atau merendahkan ketidaksempurnaan terhadap agama 

lain.
44

 

Sedangkan penulis menemukan analisa yang berbeda ketika berhadapan 

dengan tokoh agama yang beraliran Muhammadiyah. Atas hasil wawancara dan 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh H. Muh. Suaib dan Bapak H. Sucipto 

terdapat respon yang berbeda ketika penulis menayakan keterlibatan langsung 

baik diundang untuk menghadiri maupun  berpartisipasi langsung dalam perayaan 

gerejawi. H.Muhammad Suaib menegaskan bahwa setiap agama itu sudah ada 

sekat-sekatnya masing-masing dan tidak ada hak dan campur tangan untuk masuk 

ke dalam agama tersebut, penulis menganalisa bahwa menurut beliau agamamu 

agamamu, dan agamaku agamaku. Jika diundang untuk menghadiri beliau 

menolak secara halus dengan berdalih mau dibicarakan terlebih dahulu atau 

istilahnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para tokoh-tokoh sesamanya. 

Atas perjumpaan yang terjadi antara penulis dengan para tokoh Muhammadiyah 

ini, mereka sangatlah mengetahui dan juga menghormati akan keperbedaan agama 

                                                           
44 Pannikar, Dialog Intrareligius, h. 22-23.

 



25 
 

ini, dan hubungan antara umat beragama di lingkungan sekitar tetap harmonis, 

tidak ada konflik dan tetap rukun-rukun saja, bisa dikatakan saling menghormati. 

Atas hasil wawancara yang telah diuraikan lengkap di dalam bab III 

penulis menganalisa bahwa sikap dan pemahaman umat Muhammadiyah di desa 

Ketanggung mengandung unsur Inklusivisme. Menurut John Hick inklusivisme 

mencoba untuk mempertahankan keunggulannya imannya maupun keyakinannya 

sendiri. Sehingga, ia memegang satu tradisi tertentu sebagai suatu kebenaran yang 

tertinggi dan lainnya itu hanya sebagai cerminan dari beberapa aspek tersebut, 

sehingga tradisinya terkesan sentral dan normatif.
45

 Terlihat bahwa umat 

Muhammadiyah tetap berpegang teguh terhadap keyakinannya yang tidak bisa 

dicampuri ataupun mencampuri dalam hal berpartisipasi maupun keterlibatan 

langsung terhadap perayaan bahkan kegiatan keagamaan dari agama yang lain. 

Ketika Panikkar menambahkan, sikap inklusivisme juga menimbulkan 

kesombongan sebab hanya agama tertentu yang memiliki privilese (hak istimewa) 

atas kebenaran yang mencakup semua.
46

 Penulis melihat hal yang berbeda, 

mereka tidak ada mengeluarkan statement bahwa hanya agamanyalah yang paling 

benar sehingga menimbulkan kesombongan, namun mereka justru mengakui akan 

keberadaan agama lain. Penulis menganalisa sebenarnya yang membedakan 

hanyalah pemahaman agama yang dianut saja, namun jika diperhadapkan dengan 

relasi antar umat yang berbeda sangatlah baik dan terbuka, merekapun juga 

mengamalkan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia.      

Mengenai adanya perbedaan antara perayaan natal di GKJW Ketanggung 

pada tahun 2015 dengan perayaan tahun 2018. Penulis menganalisa adanya 

pergeseran sikap yang awalnya sangat menjadi bagian dalam kepanitiaan natal, 

namun di tahun 2018 sudah berbeda yakni menjadi bagian luar kepanitian dalam 

hal menjaga keamanan dan parkir. Atas hasil wawancara dari beberapa tokoh baik 

NU maupun Muhammadiyah ada faktor yang melandasai pergeseran tersebut 

yakni pemahaman doktrin yang telah disebarkan oleh MUI
47

 ternyata berpengaruh 

dalam sikap mereka terhadap perayaan Natal.  

                                                           
45

 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual.  h. 42. 
46

 Lih Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, h. 61, dan Pannikar, Dialog Intra religious, 

h. 21. 
47
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5. KESIMPULAN 

Dari uraian dan pembahasan tersebut maka pemahaman dan sikap umat 

Muslim terhadap perayaan gerejawi di GKJW Ketanggung dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Masih ada sikap saling membantu saling menghormati antar umat 

tetapi secara kualitatif, ada perubahan dan pergeseran di mana 

masyarakat Muslim tidak terlibat secara langsung. Pergeseran ini 

diakibatkan oleh adanya Fatwa tentang haramnya mengikuti perayaan 

natal beserta hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim  

Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) pada tahun 2016. Jadi ada mobilisasi (pengerahan) 

pemahaman di kalangan umat Muslim untuk melakukan interpretasi 

kembali terhadap partisipasi umat Muslim di dalam ibadah-ibadah dan 

perayaan agama lain.  

2. Ternyata diantara umat muslim ada perbedaan sikap menurut 

organisasi massa Islam. NU (Nahdatul Ulama) memperlihatkan 

pergeseran yang kecil karena mereka masih terlibat namun sampai 

batas-batas tertentu. Sedangkan Muhammadiyah ada batas yang jelas. 

Sikap yang berbeda ini dikarenakan NU masih kuat dipengaruhi oleh 

budaya Jawa sehingga ada kedekatan kultural dengan komunitas 

Kristen, sedangkan Muhammadiyah tidak.  

3. Walaupun terjadi pergeseran pemahaman dan sikap, suasana harmoni 

dan integrasi sosial tetaplah dipertahankan di desa Ketanggung dan 

sampai sekarang ini belum pernah ada konflik. Artinya pergeseran dan 

sikap itu tidak secara signifikan merubah sistem dan struktur sosial 

yang ada di desa Ketanggung. 

4. Namun, demikian sekiranya pergeseran pemahaman dan sikap ini terus 

berkembang dan mengarah pada sikap menjaga jarak dan sikap 

separasi sosial yang lebih besar, maka harmoni dan integrasi 

masyarakat terancam.  

5. Meskipun ada pergeseran sikap terhadap perayaan gerejawi di GKJW 

Ketanggung dari tahun 2015 hingga 2018, namun relasi umat Muslim 
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dan Nasrani justru dekat dan terlihat rukun ketika dipertemukan dalam 

berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dan penulis telah menemukan 

adanya dialog kehidupan dan dialog karya terjadi nyata di Desa 

Ketanggung ini.  
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