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A.  LATAR BELAKANG 

• BANGSA INDONESIA : BANGSA  
MEMILIKI MASYARAKAT MAJEMUK 
disebabkan hampir semua agama, 
khususnya agama-agama besar (Islam, 
Kristen Protestan, Katholik, Hindu, 
Budha dan Konghucu) terwakili di 
negara ini. Di samping itu masyarakat 
Indonesia terdiri dari berbagai macam 
aneka suku, etnis, budaya dan bahasa



Dusun Laki-

laki

Perem-

puan

JML Muslim Kristiani

1 Sambi 331 346 677

52 % 

(1353)

48 % 

(1249)

2 Klepu 276 299 575

3 Ngapak 248 237 485

4 Jogorejo 489 376 865

JUMLAH 1344 1258 2602

KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DESA KLEPU—

SOOKO—PONOROGO (data statistik desa 2008)



• Fenomena tersebut, di satu sisi 
merupakan MODAL DASAR YANG 
DAPAT MEMPERKAYA DINAMIKA 
KEAGAMAAN YANG POSITIF, 

• namun di pihak lain dapat MENJADI 
KENDALA YANG MENGANCAM 
KELANGSUNGAN KITA DALAM 
BEARAGAMA SEKALIGUS BERBANGSA, 
tergantung kemampuan dan 
sikap kita terhadap 
keberagaman itu



Dalam konteks kekinian, ada tiga bagian 
tipologi sikap beragama perspektif teologis:

1.Eksklusif, memandang bahwa agamanyalah yang 
benar dan agama lain sesat dan salah.

2.Inklusif, memandang bahwa “keselamatan” bukan 
monopoli agamanya. Penganut agama lain, yang 
secara implisit berbuat benar menurut agamanya, 
akan mendapatkan keselamatan juga.

3.Pluralis, memandang bahwa semua agama benar 
dan sama. Seorang yang bersifat pluralis 
berpandangan bahwa tidak seharusnya umat 
beragama bersikap eksklusif dengan serangkaian 
klaim kebenaran (truth claim) dan keselamatan yang 
khusus menjadi atribut bagi mereka. 



Berangkat dari uraian latar 

belakang di atas, penelitian ini ingin 

menjelaskan tentang Inklusifisme 

Paham Keagamaan Masyarakat 

Muslim dan Kristiani di desa 

Klepu Kec Sooko Kab. 

Ponorogo. 



Fokus Penelitian : Potret kesadaran 
keagamaan masyarakat muslim dan kristini  
di desa Klepu  kecamatan Sooko Ponorogo 

Tujuan Penelitian : Menjelaskan makna 
kesadaran keagamaan masyarakat muslim 
dan kristiani di desa Klepu kecamatan Sooko 
Ponorogo dalam membangun masyarakat 
madani 

B. FOKUS DAN TUJUAN PENELITIAN 



C. MANFAAT PENELITIAN 

Secara Teoritis  telah menemukan pola inklusifisme 

paham keagamaan masyarakat muslim dan kristiani  

dalam konteks masyarakat madani indonesia.

Dan secara praktis dari hasil penelitian ini, dapat 

berguna bagi Departemen Agama serta instansi terkait  

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijkan 

terhadap berbagai hubungan antar agama yang 

berkembang di Indonesia. Di samping itu hasil penelitian 

ini diharapkan bisa dijadikan pemerintah sebagai pijakan 

untuk menyusun program pembinaan kerukunan hidup 

baik yang bersifat Intern Umat Beragama, Antar Umat 

Beragama, maupun Antar Umat Beragama dengan 

Pemerintah. 



Pertama. Potret Inklusifisme-Hegemonistik

D. KERANGKA TEORITIK

Lima 

Klasifikasi 

Sikap 

Penganut 

Agama 

Terhadap 

Penganut 

Agama Lain 

Ekslusivisme 

Absolut

kebenaran mutlak untuk agama yang 

dipeluknya. 

Relativisme 

Absolut

sebagai sistem kepercayaan agama tidak 

dapat diperbandingkan satu sama lain

Inklusivisme-

Hegemonistik. 

pandangan yang lebih terbuka bahwa 

pada agama lain terdapat kebenaran

Pluralisme 

Realistik, 

semua agama merupakan jalan yang 

berbeda-berbeda, namun mengarah 

kepada tempat yang sama, yaitu 

kebenaran

Pluralisme 

Regulatif, 

berbagai agama meiliki nilai-nilai dan 

kepercayaan masing-masing. Mereka 

mengalami evolusi historis dan 

perkembangan ke arah suatu kebenaran 

bersama, 

(4:القلم )و إنك لعلى خلق عظيم •

إنمــا بعـــثت ألتمم مكــارم •

األخــــالق



1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 

2. Jenis Penelitian : Studi Kasus

3. Lokasi Penelitian : desa Klepu kec. Sooko-
Ponorogo

4. Sumber Data : Kata-kata dan Tindakan dan 
ditambah dengan dokumen 

5. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara 
Mendalam, Observasi dan Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data:  mengikuti konsep yang 
diberikan Miles & Huberman, yaitu data 
reduction, data display, conclusion

E. METODE PENELITIAN 



F. POTRET KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA  

MASYARAKAT MUSLIM DAN  KRISTINI  DESA KLEPU  

KECAMATAN SOOKO—PONOROGO 

Pertama. Potret Inklusifisme-

Hegemonistik

Kedua. Dari “al-ikhwah fi al-Din” 

menuju “al-Ikhwah al-Basyariyah

Ketiga. Dari “al-Ikhwah al-Basyariyah  

menuju "ukhuwah wathaniyah"



 kegiatan “Selapanan” : kegiatan 
sosial-kemasyarakatan yang diikuti 
oleh semua pemeluk agama tanpa 
terkecuali setiap 35 hari sekali untuk 
melakukan munajat bersama-sama. 

Pertama: Potret  Inklusifisme—hegemonik 

Pemeluk Agama Masyarakat Sooko



Kedua. Dari Ukhuwah Diniyah Menuju Ukhuwah 

Basyariyah Pemeluk Agama Masyarakat Sooko

Masyarakat dusun Sambi dan Klepu mempunyai budaya 

yang unik  yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain dan 

sekaligus menjadi karakteristik desa ini, yaitu adanya 

toleransi antar masyarakat muslim dan kristiani dalam 

kehidupan sehari-hari. ”Ketika umat muslim mengadakan 

hajatan Tahlilan, orang-orang Katholik juga ikut 

menghadiri acara tersebut walaupun pada saat Tahlil 

berlangsung mereka berada di luar yang pada akhirnya 

mereka berkumpul setelah acara tahlil selesai. Begitu juga 

sebaliknya, ketika orang-orang kristiani katholik 

melakukan ritual sembahyangan di rumahnya, orang-

orang Islam juga mengikuti acara tersebut, walaupun 

mereka juga berada di luar, akan tetapi setelah acara 

selesai, mereka berkumpul menjadi satu lagi.



Ketiga. Dari Ukhuwah Basyariyah Menuju 

Ukhuwah Wathaniyah 

Di desa Klepu ada paguyupan antara masyarakat muslim dan 

kristiani yang berperan sebagai wahana kajian bersama 

tentang peningkatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara 
desa Klepu, yang diberi nama “PAGUYUPAN KI  EMPU 

SOOPO" (Kajian Ekonomi Masyarakat Kurang mampu Sooko 

Ponorogo)

Gimin. Beliau adalah salah satu tokoh yang memperkasai 

berdirinya paguyupan "KI EMPU SOOPO" . Selain  itu beliau 

juga salah satu tokoh agama Katholik di desa Klepu yang 

sangat berpengaruh. 

Andi Widya Suwito, Beliau adalah tokoh masyarakat muslim yang 

termuda, sebagai ketua organisasi BPD dan beliau juga 

menjabat sebagai sekretaris dalam paguyuban "KI EMPU 

SOOPO"



Pertama. Potret kesadaran 
keagamaan masyarakat muslim 
dan kristini  desa Klepu  
kecamatan Sooko kabupaten 
Ponorogo adalah termasuk 
katagori inklusivisme-
hegemonistik.   

G. KESIMPULAN 



Kedua. Persaudaraan antara 

masyarakat muslim dan kristini desa 

Klepu  kecamatan Sooko kabupaten 

Ponorogo sudah dikembangkan dalam 

konteks yang lebih luas, yaitu dari “al-

ikhwah fi al-Din” menuju “al-Ikhwah al-

Basyariyah” yaitu persaudaraan antar 

sekalian ummat manusia.



Ketiga. Persaudaraan antara 
masyarakat muslim dan kristini  
desa Klepu  kecamatan Sooko 
kabupaten Ponorogo sudah 
dikembangkan menuju arah yang 
akan memandu jalannya kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat yang 
bermartabat (ukhuwah wathaniyah)



1. Islam adalah satu, tetapi pemahaman 

terhadap Islam bisa variatif. Tetapi 

yang jelas Islam adalah bersifat 

universal (rah}mat li> al-‘a>lami>n). Oleh 

karena itu menjadi tugas dan 

kewajiban kita selalu mencari dan 

mengupayakan pemahaman Islam 

secara benar

H. SARAN DAN REKOMENDASI 



2. Umat pemeluk agama sebaiknya tidak bersifat 

eksklusif dengan meng-klaim kebenaran yang 

diikuti, bersikap apriori dan “sinis” terhadap 

pemeluk agama lain, namun juga tidak bersifat 

inklusif secara total yang mengarah kepada 

penyamarataan agama. Sebab memandang 

semua agama adalah sama, merupakan suatu 

hal yang tidak mungkin, mengingat kenyataan 

agama yang ada adalah berbeda-beda, di 

samping juga akan mengarah pada kurang 

intensnya pemeluk suatu agama terhadap 

agama yang sedang dipeluknya. 



3- Untuk membangun inklusifisme faham 

keagamaan diperlukan PENDEKATAN 

MULTIKULTURALISME, yaitu 

pendekatan yang mendorong pemahaman 

dan komitmen pemeluk agama  terhadap 

agama yang dipeluknya, dan pada waktu 

yang sama  juga mendorong lahirnya sikap 

menghormati pemeluk dan ajaran agama 

lain untuk hidup berdampingan dalam 

kemajemukan.



TINGKAH LAKU 

PEMELUK AGAMA

SIKAP 

PEMELUK 

AGAMA

NILAI 

merupakan standar 

atau patokan 

pemahaman dan 

penghayatan  

pemeluk agama 

terhadap ajaran yang 

akan membimbing 

sikap dan tingkah 

laku 

(4:القلم )و إنك لعلى خلق عظيم •

إنمــا بعـــثت ألتمم مكــارم •

األخــــالق

حـسـن الظن •

ســـوء الظن•

Tingkah Laku 

Pemeluk Agama 

yang dilandasai 

Oleh Sikap

Sikap 

Pemeluk 

Agama 

dilandasi 

oleh Nilai

TRI KERUKUNAN 

UMAT BERAGAMA


