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Toleransi antar umat beragama perlu menjadi komitmen bangsa yang 

memiliki pluralitas agama. Salah satunya di Kampung Pecinan Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang memiliki 

keberagaman baik dari sosial, budaya, dan agama. Toleransi antar umat beragama 

perlu menjadi komitmen bersama untuk mencegah terjadinya konflik. Tujuan 

penelitian ini  mengetahui toleransi antar umat beragama dan sumbangsih Waroeng 

Semawis  dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama di Kampung Pecinan 

Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian 

meliputi Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, 

Kota Semarang dan Waroeng Semawis yang ada di Kampung Pecinan. Metode 

pengumpulan data berupa: metode wawancara, observasi langsung, dan metode 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan tiga 

tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kampung Pecinan Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang memiliki pluralitas 

agama. Toleransi antar umat beragama sudah berjalan dengan baik, setiap warga 

sudah mampu menanamkan sikap dan mengimplikasikan toleransi antar umat 

beragama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kegiatan yang menjadi agenda 

rutin yaitu pertemuan RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Selain itu, ada pula 

kegiatan rembug warga dan dialog lintas agama yang dilaksanakan pada tingkat 

Kecamatan Semarang Tengah. Dialog lintas warga sering dilaksanakan ketika 

menjelang perayaan-perayaan hari besar agama untuk memanjatkan doa bersama 

sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta dilaksakan untuk diskusi 

kemaslahatan umat dan kehidupan sosial masyarakat. Waroeng Semawis juga 

memberikan sumbangsih dalam mewujudkan toleransi antar umat beragma dengan 

cara dialog kehidupan, dari kegiatan Waroeng Semawis semua warga akan 

berkumpul dan berkomunikasi di Waroeng Semawis tanpa memandang status 

sosial, ekonimi, dan agama. Kemudian, dalam hal kuliner kejujuran sangat dijaga 

pula mengenai komposisi dagang dan kepercayaan diri terhadap agama yang 

dianut. Kegiatan lainnya yaitu bakti sosial yang dilaksanakan setiap menjelang 

Imlek dan Ramadhan. Waroeng Semawis sebagai destinasi kuliner ternyata mampu 

mewujudkan toleransi antar umat beragama. 

Saran, seluruh warga harus tetap menanamkan pentingnya toleransi antar 

umat beragama pada diri masing-masing untuk menjaga kerukunan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga harapannya setiap 

warga selalu bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang ada.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pancasila bagi bangsa Indonesia selain sebagai dasar negara, juga menjadi 

ideologi, pandangan hidup, falsafah, dan kepribadian. Oleh karena itu, semua 

sikap dan perbuatan yang dilakukan bangsa Indonesia harus mencerminkan sifat-

sifat tersebut (Suyahmo, 2014:33). Setiap sila pada Pancasila merupakan suatu 

kesatuan yang utuh dan tidak dapat diacak-acak urutan-urutannya. Kandungan 

satu sila mengandung keempat sila lainnya, sehingga sila-sila pada Pancasila itu 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Salah satu silanya yaitu sila pertama, yang 

berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, berarti sila pertama meliputi dan 

menjiwai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 

Perwakilan, dan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bentuk dari pelaksanaan sila pertama adalah setiap warga negara Indonesia 

tidak dibenarkan memiliki sikap anti-Tuhan atau tidak beragama. Itu berarti setiap 

warga negara Indonesia wajib memiliki agama atau kepercayaan, serta berhak 

untuk memilih agama atau kepercayaan yang diyakini. Meskipun aturan mengenai 

agama-agama yang diakui di Indonesia adalah inskonstitusi sehingga tidak secara 

tertulis dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Kementrian 

Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa agama yang diakui di 

Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. 
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Meskipun ada enam agama yang diakui, tetap saja agama atau kepercayaan-

kepercayaan lain yang diyakini masyarakat tetap harus dihargai keberadaannya. 

Ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digambarkan di atas yaitu 

memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk memeluk agama sesuai dengan 

keyakinan, tidak ada paksaan, dan antar penganut agama yang beda harus saling 

hormat menghormati dan bekerja sama. Apabila meninjau kembali kepada dasar 

negara dan bangsa Indonesia pada era Orde Baru telah dijabarkan mengenai 

pelaksanaan dasar negara yaitu melalui program Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila (P4). Pada sila pertama yang mengandung makna bahwa 

setiap warga negara berhak memeluk dan memilih sendiri agama dan 

kepercayaannya Kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati serta 

bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sehingga 

terbina kerukunan.  

Selain itu, hukum dasar negara Indonesia juga sudah menjamin menganai 

kebebasan beragama yaitu pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 

Repubblik Indonesia  tahun 1945 (amandemen IV) yang menyebutkan bahwa, 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Kemudian untuk menjalankan kebebasan beragama ini, setiap individu diberi 

kebebasan masing-masing dengan tanggung jawab dan hak-hak yang melekat 

pada setiap individu. Namun, dalam melaksanakan hak yang dimiliki setiap 

individu tersebut pastinya melekat hak orang lain pula, maka setiap individu harus 

menyadari akan adanya hak-hak orang orang lain yang memiliki perbedaan agama 
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atau kepercaya. Sehingga setiap individu sudah semestinya memiliki komitmen 

untuk dapat hidup berdampingan dan menyadari perbedaan yang ada dengan cara 

bertoleransi antar umat beragama. 

Toleransi antar umat beragama di Indonesia sebagai bangsa yang plural ini 

sangatlah penting. Sudah semestinya dari keberagaman tersebut tetap terjaga 

kerukunan antar umat beragama dengan adanya toleransi. Namun, yang sering 

terdengar justru banyak di antara penganut-penganut agama yang memiliki 

kepercayaan berbeda masih banyak terjadi perselisihan. Bahkan dalam sesama 

umat beragama saja dapat menimbulkan gesekan atau perbedaan pendapat yang 

dapat berujung konflik. Seperti halnya yang dijelaskan Dadang (2002:128), bahwa 

konflik antar umat beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Konflik antar umat beragama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia 

dilatarbelakangi antara lain oleh rendahnya rasa toleransi antar umat beragama. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus konflik antar-umat beragama yang 

terjadi. Konflik di Kalimantan Barat misalnya sudah lama terjadi, seperti yang di 

jelaskan oleh Kristianus dkk (2010: 308), bahwa. 

Kalimantan Barat sudah tercatat setidaknya ada 3 (tiga) kasus konflik 

terbuka (manifest conflict) yang cukup memberikan dampak besar pada 

munculnya trauma-trauma sosial dalam kehidupan masyarakat, baik dilihat 

dari segi kualitas dan lamanya pertikaian serta dilihat dalam kuantitas 

jumlah korban jiwa, rusaknya bangunan fisik dan harta benda lainnya  

serta turut menyisakan hancurnya sistem relasi sosial antar kelompok 

masyarakat etnis di Kalimantan Barat yang sudah tercipata sebelumnya. 

Kasus konflik yang dimaksudkan adalah kasus konflik antar etnis 

Tionghoa di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya pada tahun 1967, 

kasus konflik antara kelompok etnis dayak dengan etnis Madura di 

Kabupaten Sambas dan sekitarnya pada tahun 1996/1997, dan kasus 

konflik antara kelomok etnis Melayu dan etnis Madura di Kabupaten 
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Sambas pada  tahun 1999. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan 

adat, budaya, bahasa, serta agama. 

 Keberagaman etnis, budaya, dan agama yang ada di Kalimantan Barat 

merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Namun, terkadang dari 

keberagaman tersebut menimbulkan konflik. Konflik yang dilatarbelakangi oleh 

perbedaan etnis dan agama yang ada di Indonesia tersebut semestinya tidak terjadi 

apabila semua masyarakat mampu memahami perbedaan dan toleransi antar umat 

beragama maupun sesama umat beragama.  

Meskipun tidak sedikit konflik yang terjadi antar umat beragama di 

Indonesia, ada pula di beberapa daerah yang tetap menjaga kerukunan antar umat 

beragama. Seperti yang terjadi di Kampung Pecinan Kota Semarang. Sebagai Ibu 

Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki keberagaman etnis akibat 

dari sejarah masa lalu. Sebagai salah satu kota di pesisir pulau Jawa, Semarang 

menjadi tempat persinggahan para pedagang-pedagang asing yang masuk ke 

Indonesia. Pedagang-pedagang asing ini ada yang sekedar singgah hingga ada 

pula yang menetap. Diantara pedagang-pedagang asing yang datang dan menetap 

di Semarang, warga dari keturunan Cina yang banyak menetap di Semarang. 

Awal  mula kedatangan orang-orang Cina di Semarang yaitu di daerah Mangkang 

yang dalam bahasa Cina dari kata Wakang Tjoen kemudian dikumpulkan di 

daerah Ngalian dari kata Na Lie Ang. Kemudian mereka menyebar dengan cara 

berdagang begitu pula dengan pemukiman yang tersebar seperti  di Pedurungan, 

Damaran, dan Kranggan (Agus, 2006: 35). 

Persebaran orang-orang Cina di Semarang yang begitu luas dapat dirasakan 

hingga kini dengan banyaknya kampung Pecinan di beberapa sudut kota. Salah 
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satu yang ada yaitu Kampung Pecinan di Kawasan Gang Baru, Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Berdasar namanya, jelas bahwa 

kawasan tersebut mayoritas terdapat masyarakat keturunan Cina yang oleh 

masyarakat Indonesia disebut dengan Tionghoa. Meskipun begitu, ada juga 

beberapa masyarakat keturunan Jawa sebagai pribumi yang tinggal di kawasan 

tersebut. Kedatangan etnis Cina di Semarang dulu hingga sekarang dapat diterima 

baik dengan masyarakat pribumi meskipun memiliki perbedaan kebudayaan dan 

agama.  

Mayoritas masyarakat Jawa beragama Islam dan ada beberapa yang 

beragama Kristen dan Katholik, sedangkan etnis Cina mayoritas beragama Budha 

Tridharma, meskipun ada pula dari etnis Cina yang datang ke Indonesia beragama 

muslim. Lambat laun, masyarakat Cina banyak yang berpindah agama ke agama 

gereja. Kemudian semakin berkembangnya kehidupan masyarakat Kampung 

Pecinan maka keberagaman agamapun semakin terlihat. Keberagaman agama 

yang ada tidak menjadikan masalah untuk masyarakat Kampung pecinan. 

Menurut pengamatan sementara, mereka memanfaatkan salah satu tempat ibadah 

yang ada, yaitu klenteng sebagai sarana berkumpul. Kegiatan-kegiatan masyarakat 

yang dilaksanakan di Klenteng, seperti musyawarah antar umat agama hingga 

pengajian di bulan Ramadhon untuk anak-anak. Hal tersebut menunjukan bahwa 

masyarakat Kampung Pecinan dapat hidup berdampingan meskipun memiliki 

perbedaan agama. 

Beranjak dari kehidupan beragama, kehidupan masyarakat Kampung 

Pecinan tidak terlepas dari aktivitas perdagangannya. Sejak awal kedatangan 
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warga Cina ke Indonesia, mereka datang melalui jalur perdagangan dan hingga 

kini dari keturunan-keturunannya masih menjadi pebisnis atau berdagang. 

Besarnya jaringan perdagangan masyarakat Pecinan ini memang dapat kita 

rasakan ketika memasuki kawasan Pecinan yang terlihat adalah rumah toko (ruko) 

yang berjajaran di Kampung Pecinan. Mereka lebih menyukai memiliki hunian 

yang langsung berdekatan dengan tempat usahanya agar mudah melanjutkan 

usahanya, sehingga mereka lebih memilih membangun toko-toko di rumahnya. 

Hal ini menjadikan Kampung Pecinan Semarang sebagai sentra perdagangan yang 

lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik di sektor mikro maupun 

makro hingga aktivitas perdagangan ekspor-impor. 

Perdagangan yang ada di Kampung Pecinan lebih besar di kuasai oleh para 

etnis Cina, meski demikian tidak sedikit pula etnis Jawa yang berdagang di 

kawasan tersebut. Adanya perbedaan kedua etnis antara Cina dan Jawa menurut 

pengamatan sementara ternyata justru membuat warga di Kampung Pecinan dapat 

hidup secara berdampingan. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya Waroeng 

Semawis yang ada setiap malam di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Waroeng 

Semawis yang berada di Gang Warung ini menjadi wisata kuliner Kota Semarang. 

Banyak variasi kuliner yang dijajakan di Waroeng Semawis. Mulai kuliner asli 

Cina, etnis Jawa dan ada pula kuliner kolaborasi dari kedua etnis tersebut, seperti 

wedang ronde, wedang tahu, siomay, bakpao, dan  masih banyak lagi yang 

dijajakan oleh para pedagang di Waroeng Semawis. Berdasarkan pengamatan 

sementara terdapat 80 pedagang kuliner dan juga 25 pedagang non-kuliner, semua 

membaur menjadi satu dalam kegiatan Waroeng Semawis. 
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Waroeng Semawis dapat menjadi saksi bahwa perbedaan yang ada diantara 

pedagang etnis Cina dan Jawa dapat terjalin kerjasama dan bersama-sama 

menajajakan dagangannya tanpa melihat perbedaan yang ada. Begitu pula para 

pembeli yang datang dari wisatawan dalam maupun luar kota Semarang. 

Meskipun demikian terkadang ada sedikit ketegangan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Ketegangan tersebut lebih banyak dilatarbelakangi oleh masalah 

ekonomi, sosial budaya, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Namun 

demikian akhirnya mereka bisa kembali berusaha bersahabat atas dasar toleransi 

dan saling menghargai. 

Hal tersebut menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti terutama 

berhubungan dengan toleransi beragama di tengah perbedaan yang ada. Berdasar 

uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih 

mendalam yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul 

“Waroeng Semawis sebagai Wujud Toleransi antar Umat Beragama di 

Kampung Pecinan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, 

Kota Semarang”. Pentingnya memilih topik tersebut adalah sebagai motivasi 

pentingnya kesadaran toleransi beragama di tengah-tengah pluralitas sehingga 

menciptakan perdamaian. Begitu pula sumbangan untuk prodi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang, bahwa penelitian ini akan menambah kasanah pengetahuan mengenai 

pengamalan Pancasila khususnya pada sila Pertama, mengenai toleransi antar 

umat beragama seperti yang ada di Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan, 

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusn masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah toleransi beragama di Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan 

Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah sumbangsih Waroeng Semawis dalam menjaga toleransi antar 

umat beragama di Kapmung Pecinan Kelurahan Kranggan Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang? 

 

3. Tujuan Penlitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui toleransi beragama yang ada di Kampung Pecinan Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 

2. Mengetahui sumbangsih Waroeng Semawis dalam menjaga toleransi antar 

umat beragama di Kapmung Pecinan Kelurahan Kranggan, Kecamatan 

Semarang Tengah, Kota Semarang. 

 

4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan konseptual sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
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penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan berkaitan dengan toleransi 

antar umat beragama masyarakat pada Waroeng Semawis Kampung Pecinan, 

Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat akan mengetahui pentingnya toleransi beragama di tengah 

perbedaan sebagai wujud kerukunan antar-umat beragama dimasyarakat 

yang plural. 

b. Bagi pemerintah 

Bagi pemerintah akan menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk 

mendukung terlaksananya toleransi beragama sebagai wujud kerukunan 

antar-umat beragama. 

c. Bagi peneliti 

Bagi peneliti akan menabah ilmu dan pengetahuan lebih mendalam 

mengenai toleransi beragama di tengah perbedaan seperti yang ada di 

Kampung Pecinan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, 

Kota Semarang sebagai wujud kerukunan antar-umat beragama. 

 

5. Batasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya 

batasan dalam istilah judul skripsi. Batasan masalah dijelaskan sebagai berikut: 
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1.5.1. Waroeng Semawis 

Waroeng Semawis Semarang merupakan pasar malam yang ada di Kawasan 

Pecinan Kota Semarang. Sebutan Waroeng Semawis berasal dari perkumpulan 

Kopi Semawis yaitu Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata, mulanya 

terbentuk pada tahun 2002. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Waroeng 

Semawis atau Waroeng Semarang untuk Pariwisata pada tahun 2005. Pada 

kawasan Waroeng Semawis terdapat kuliner-kuliner yang terkenal di Semarang 

dengan nuansa Oriental. Pasar ini buka setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu 

mulai pukul 17.00-23.00 WIB. Terletak di sepanjang Jl. Gang Warung Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah (arsib Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang).  

Susunan organisasi Waroeng Semawis berdasarkan survei awal dengan 

Operation Manager Waroeng Semawis pada tanggal 19 Februari 2016 pada pukul 

18.30-19.30 WIB, bahwa Waroeng Semawis berada di bawah Kopi Semawis yang 

kemudian di turunkan kepada Operation Manager Waroeng Semawis, selanjutnya 

dibawah OM ada administrasi dan Bagian Umum. Di mana administrasi masih 

dilanjutkan lagi oleh para penagih, sedangkan bagian umum merupakan bagiaan 

yang di bawahnya ada keamanan dan juga terakhir adalah karyawan-karyawan 

Waroeng Semawis. 

Pada penelitian ini akan difokuskan pada lokasi Waroeng Semawis dan 

sekitar kawasan Kelurahan Kranggan untuk menjadi latar penelitian. Sehingga 

diharapkan latar penelitian ini tidak meluas dan untuk mengurangi perluasan 

makna latar penelitian. 
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1.5.2. Toleransi Antar Umat Beragama 

Toleransi beragama yaitu setiap individu beriman membiarkan penganut 

agama lain menyatakan dan menerapkan keimannya (Ali, 2003:19). Dalam 

penelitian ini adalah toleransi beragama yang ada di masyarakat Kampung 

Pecinan Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

dalam menyikapi perbedaan agama yang ada khususnya dalam kegiatan Waroeng 

Semawis. 

 

1.5.3. Kampung Pecinan 

Kampung Pecinan merupakan tempat tinggal sekelompok etnik keturunan 

Cina. Pada  penelitian ini  yang di maksud Kampung Pecinan adalah Kampung 

Pecinan yang ada di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota 

Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

1. Tinjauan Pustaka 

1.1 Toleransi Beragama 

Toleransi merupakan satu kesatuan yang dengan tegas tidak mengampuni 

perbuatan kekerasan atau ketidakbenaran yang mengintimidasi martabat manusia. 

Toleransi sesungguhnya terdapat dalam jalan hidup mengarungi kebahagiaan 

bersama, tanpa menutup mata pada penderitaan dan kesulitan orang lain (Ikada, 

2010: 119). 

Toleransi beragama dalam negara plural seperti Indonesia ini sangatlah 

dibutuhkan, prinsip toleransi sangat dibutuhkan untuk memahami pluralitas 

agama. Seperti beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia tak akan 

menjadi masalah apabila masyarakat Indonesia memiliki jiwa toleransi beragama. 

Toleransi beragama yaitu setiap individu beriman membiarkan penganut agama 

lain menyatakan dan menerapkan keimannya (Ali, 2003:19). 

Selain itu juga dijelaskan oleh Suyahmo (2014: 94) menganai toleransi 

beragama, yang dimaksud adalah pemeluk agama yang satu dituntut kerelaannya 

untuk menerima kenyataan apa adanya terhadap kondisi pemeluk agama lainnya. 

Untuk itu, sebagai sarana yang layak dikedepankan adalah membangun dialog 

secara terus-menerus untuk menemukan titik temu kesepakatan dari pihak-pihak 

yang terlibat. Keterlibatan tersebut terbuka ruang untuk saling bertukar pikiran, 

kesediaan mendengar dari kedua belah pihak tanpa jatuh ke dalam bahas 
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sinkretisme, skeptisisme, dan relativisme, akan tetapi lebih mengedepankan 

persaudaraan, ketabahan dan kesabaran (Suyahmo, 2014:95). 

Toleransi yang bercorak lebih rasional dapat mendampingi dan melengkapi 

toleransi yang terlalu bercorak emosional-agamis. Toleransi yang dimaksudkan 

mencakup berbagai aspek kehidupan yang melibatkan nilai-nilai Pancasila 

berdasarkan penerimaan penuh terhadap Ketuhanan, menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab. Tuhan menciptakan manusia supaya bebas mencari 

kebenaran yang dapat diyakini secara rasional. Maka setiap manusia tidak 

dibenarkan mengganggu atau membatasi ruang kebebasan yang diinginkan Sang 

Pencipta sendiri supaya manusia bebas beriman atau percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Seperti sifat khas dari Pancasila yang kompromistik, yaitu persetujuan yang 

dijadikan dengan jalan damai, apalagi dengan jalan saling mengurangi tuntutan. 

Dimana dalam kandungan komprimistik tersebut adalah dengan mudah dapat 

ditarik kedua pihak yang bertentangan. Maka apabila hanya menitik beratkan satu 

pihak saja hingga melalaikan yang lain, akan berakibat adanya perbedaan faham 

(Riyanto, dkk, 2015: 58). 

 Jadi, toleransi beragama merupakan tindakan atau sikap saling hormat 

menghormati dan saling menghargai, serta membiarkan setiap umat lain untuk 

menerapkan dan meyakini keyakinannya, dalam toleransi adanya hubungan secara 

sadar dan tidak sadar menciptakan hubungan timbal-balik antar satu dengan lain 

bukan hubungan yang saling tergantung. Toleransi masyarakat Indonesia 

merupakan toleransi yang berlandaskan Pancasila untuk menciptakan suatu 
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kerukunan yang ada di masyarakat karena toleransi ada karena pluralitas dan perlu 

ada untuk pluralitas, seperti toleransi antar umat beragama yang akan menciptakan 

kerukunan antar intern umat beragama, antar-umat beragama, dan antar-umat 

beragama dengan pemerintah yang keseluruhannya untuk menciptakan kerukunan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

1.1.1. Landasan Pelaksanaan Toleransi Beragama di Indonesia 

Pluralitas di Indonesia tak menjadikan permasalahan untuk seluruh warga 

Indonesia melaksanakan toleransi beragama, salah satunya diwujudkan dengan 

adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang bebas dari diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap tindakan diskriminatif. 

Atas dasar tersebut, di Indonesia telah mengatur pelaksanaan toleransi beragama 

yang ada dalam beberapa aturan hukum, sebagai berikut. 

1. Pancasila 

Toleransi beragama di Indonesia telah tertuang pada Pancasila mengenai 

hak beribadah dan beragama, bahwa setiap individu mendapat jaminan 

perlindungan yaitu pada sila Pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Seperti sejarah bangsa Indonesia ini, bahwa Pancasila lahir dari penggalian 

berbagai unsur yang ada di Indonesia. Sifat Pancasila yang kompromistik, seperti 

yang dijelaskan oleh Soekarno (Riyanto, 2015: 58) bahwa, “konpromi itu ialah 

suatu persetudjuan jang didjadijan dengan djalan damai, apalagi dengan djalan 

saling mengurangi tuntutannja”. 
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Sebagai bangsa yang memiliki ideologi Pancasila sudah semestinya 

mendarah daging sehingga merujuk kepada konsep manusia Pancasila yang 

diharapkan. Manusia Pancasila adalah manusia yang memiliki hubungan baik 

yaitu manusia dengan Tuhan; manusia dengan diri manusia dengan orang lain; 

manusia dan persatuan; manusia  dan musyawarah; serta manusia dan keadilan 

(Suyahmo, 2012: 219). 

 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 

1945) 

Selain Pancasila terdapat pula dalam pasal-pasal UUD RI tahun 1945, pada 

pasal 28 E yang berbunyi, “setiap orang bebas memeluk agamanya...” dan “setiap 

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Pada prinsipnya hak ini 

tidak dapat dikurangi (derogatif from) dalam kedalam keadaan apapun. Namun, 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan (limitations) yang ditetapkan 

dengan undang-undang. Pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Bosko dan Rifa’i, 

2010:683). 

Pasal 29 (1) serta Pasal 29 (2) UUD 1945. Jika toleransi dijalankan dengan 

benar, keharmonisan dalam perbedaan akan tercapai. Toleransi adalah suatu 

kebajikan yang mendukung pluralitas, karena tujuannya bukan untuk 

meyamaratakan atau menyatakan relativisme dengan segala hal, melainkan untuk 
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menciptakan keadaan hidup dalam perbedaan yang aman. Singkatnya, toleransi 

ada karena pluralitas dan perlu ada untuk pluralitas. 

3. Undang-Undang  Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

Seperti yang  diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 

(amandemen IV) pasal 29 diatas, masih ada pula beberapa aturan mengenai 

kebebasan beragama dan berkeyakinan yang anti diskriminatif. UU No. 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta di jelaskan dalam pasal 22 yang berbunyi, 

“setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, dan “Negara menjamin 

kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Kelemahan dari UU tersebut 

adalah bahwasannya setiap pelanggaran atas hak-hak setiap orang belum memuat 

sangsi, sehingga implementasi jaminan perlindungan HAM masih dianggap 

abstrak (Bosko dan Rifa’i, 2010: 684). 

 

4. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dalam Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil 

and Political Right 

Selain UU No. 39  tahun 1999 tersebut, masih ada lagi yaitu Konvenan 

Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005 

tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Right 

(Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Indonesia 

mengesahkan Konvenan tersebut karena dianggap tidak bertenatangan dengan 
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Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya pada UUD No.12 tahun 2005 

pertimbangan d menjelaskan bahwa, “sesuai dengan sifat Negara Republik 

Indonesia  sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia... dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus 

memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara”. Pada Konvenan  tersebut menggunakan istilah “kebebasan beragama 

atau berkeyakinan”, dan bukan “kebebasan beragama dan berkeyakinan”, hal itu 

berarti hak tersebut hanya melindungi salah satu dari agama dan keyakinan. Hak-

hak tersebut meliputi hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama 

(termasuk kebebasan menghayati keyakinan). 

Konvenan Internasional tersebut juga memuat sifat internal dan eksternal, 

seperti yang dijelaskan oleh Bosko dan Rifai (buku terjemahan, 2010: 687), 

bahwa. 

“Sifat internal meliputi hak atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan 

beragama. hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang mengatur, 

menetapkan, mempertahankan atau pindah agama atau kepercayaan. 

Sedangkan sifat eksternal dari hak ini berarti bahwa setiap orang mempunyai 

kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat 

umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinan dalam kegiatan 

pengajaran, pengalaman, ibadah, dan penataan. Berdasarkan sifat internal 

tersebut, tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya 

untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinan sesuai pilihannya. 

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan 

beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya 

dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun”. 

 

 

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

KUHP merupakan salah satu dasar hukum pidana negara Indonesia, salah 

satunya mengenai penodaan agama yang tertuang pada Pasal 156A. Pasal 156A 
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berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya  lima tahun barang 

siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan; a. yang pokoknya bersifat pemusnahan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya 

orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Namun, hukum dari warisan kolonial, kini sudah berkembang 

menyesuaikan perkembangan zaman. 

 

6. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama 

Pada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama menyebutkan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk 

Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu 

(Confusius). Meskipun demikian, agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, 

Shinto, Taoisme tidak dilarang di Indonesia, namun dalam undang-undang 

tersebut diartikan hanya mengakui secara resmi enam agama saja (Bosko dan 

Rifa’i, 2010:689). 

 

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 

2006, Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadat. 
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Pendirian rumah ibadat adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 

melaksanakan agama atau keyakinan. Kemudian muncul Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006, Nomor 8 tahun 

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PB Pendirian Rumah 

Ibadat). PB Pendirian Rumah Ibadat menggantikan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/BER/MDN-MAG tahun 

1969 tentang Pendirian Tempat Ibadat. SKB itu dianggap belum mengatur secara 

rinci prosedur pendirian tempat ibadah dan menyebabkan penutupan, perusakan, 

dan penyerangan tempat ibadat (Bosko dan Rifa’i, 2010: 699-700). 

PB Pendirian Bangunan termuat aturan-aturan mengenai pendirian rumah 

ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan 

komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di 

wilayah kelurahan/desa. 

 

1.1.2. Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama 

Toleransi beragama yang ada tak terlepas dari adanya  dialog antar umat 

beragama, seperti yang  dijelaskan oleh Hendropuspito (2006:179-181), bahwa 

terdapat beberapa pedoman etik yang telah disepakati dalam dialog agama 

musyawarah internasional dan nasional yang harus ditaati para penganut agama di 

dalam pergaulan antar umat beragama dan dalam antar agama, meliputi. 
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1. Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (frank witness and mutual 

respect). Semua  pihak tidak menghendaki supaya keyakinannya masing-

masing ditekan atau dihapur. Justru sebaliknya, supaya setiap pihak membawa 

kesaksian yang terus terang kepercayaan dihadapan Tuhan dan sesamanya. 

Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan. Rasa saling 

menghormati mencakup juga perhatian yang halus terhadap hati nurani dan 

keyakinan pihak lain, simpati kepada kesukaran-kesukaran akan kemajuannya. 

Demikianpun semua pihak dapat menjauhkan pembandingan kekuatan tradisi 

masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan 

pada tradisi keagamaan lain, atau membandingkan antara cita-cita satu pihak 

dengan kenyataannya di pihak lain. 

2. Prinsip kebebasan beragama (religious freedom). Prinsip kebebasan tersebut 

meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sisial (Individual 

freedom and sosial freedom). Yang pertama jelas bahwa setiap orang 

mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan 

kebebasan untuk berpindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya 

kebebasan sosial (social freedom) tidak ada artinya. Jika seseorang mendapat 

kebebasan beragama harus mengartikan itu sebagai kebebasan sosial juga, 

supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial. ... Bebas dari tekanan sosial 

berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama 

kepada semua agama untuk hidup dan berkembang  tanpa tekanan. 

3. Princip acceptance, yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan 

kata lain tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Apabila 
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memproyeksikan penganut agama lain menurut kemungkinan sendiri, maka 

pergaulan antar golongan beragama tidak akan dimunngkinkan. Jadi dasar 

pertama dalam pergaulan umumnya dan pergaulan khususnya ialah: Terimalah 

yang lain dalam kelainannya (Jansen dalam Hendropuspito, 2006:181). 

4. Berpikir “positif” dan “percaya” (positive thinking and trustworthy).  Orang 

berpikir secara “positif” dalam perjumapaan dan pergaulan dengan penganut 

agama lain, jika sanggup melihat pertama yang positif, dan bukan yang 

negatif. Berpikir positi itu perlu dijadikan suatu sikap (attitude) yang terus-

menerus. Orang yang berpikir secara negatif akan menemui kesulitan besar 

untuk bergaul dengan orang lain, apalagi dengan orang yang beragama lain. 

Tetapi jika dapat melihat hal-hal yang positif dalam agama itu, sesungguhnya 

ia menemukan dasar untuk bergaul dengan penganut-penganut agama lain. 

Prinsip  “percaya”. Dasar pergaulan antar umat beragama yang pertama-tama 

harus ada ialah “saling percaya”. Kesulitan yang paling besar untuk umat 

beragama ialah tiadanya kepercayaan yang kolektif yang kurang disadari. 

Ketidakpercayaan kolektif ini telah mengendap di bawah sadar sebagai 

“prasangka” (prejudice). Selama agama yang satu masih menaruh prasangka 

terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum 

mungkin. Sebab gartis pembibing dalam kode etik pergaulan adalah bahwa 

agama yang satu percaya kepada agama yang lain. Untuk memulainya langkah 

pertama yang garus diamnbil setiap agama adalah mencari di  dalam 

agamanya sendiri, apakah prasangka-prasangka itu masih ada dalam 

agamanya. Jika demikian halnya (masih ada), maka langkah berikutnya adalah 
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mengurangi dan menghilangi prasangka itu. Bilamana prasangka pada pihak 

masing-masing sudah hilang, atau sudah ada rasa “saling percaya”, maka pintu 

untuk dialog sudah terbuka. 

 

1.1.3. Dialog Antar Agama 

Toleransi antar umat beragama tak terlepas dari adanya diolog antaragama. 

Dialog antaragama adalah pertemuan hati dan pikiran antarpemeluk pelbagai 

agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat 

agama. Dialog adalah jalan bersama untuk mencapai kebenaran kerja sama dalam 

proyek-proyek yang menyangkut kepentingnan bersama (Ishomuddin, 2002:106-

107). 

Dialog antaragama membiarkan utuh hak setiap orang  untuk mengamalkan 

keyakinannya dan menyampaikan kepada orang lain. Dialog anataragama adalah 

suatu perjumpaan yang sungguh-sungguh, bersahabat dan berdasarkan hormat dan 

cinta dalam tingkat agama antar berbagai kelompok pemeluk agama. 

Bentuk-bentuk dialog antaragama lebih lanjut lagi dijelaskan oleh 

Ishomuddin, 2002: 107-110): 

a. Dialog Kehidupan. Pada tingkat kehidupan sehari-hari ada dialog yang 

dinamakan “dialog kehidupan”. Setiap orang dari berbagai macam agama dan 

keyakinan kepercayaan hidup bersama dan kerja sama untuk saling 

memperkaya kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan perantaraan 

melakukan nilai-nilai dari agama masing-masing tanpa diskusi formal. Pada 

hal ini, sudah berjalan baik di Indonesia karena dalam instansi pemerintah 
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maupun swasta, kelembagaan pendidikan, industri, dan sebagainya, tidak ada 

perbedaan pelayanan dan penerimaan antara berbagai pemeluk agama. 

b. Dialog dalam Kegiatan Sosial. Dialog tersebut untuk meningkatkan harkat 

umat manusia dan pembebasan integral dari umat manusia itu. Berbagai 

macam pemeluk agama dapat mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan 

proyek-proyek pembagunan, dalam peningkatan kehidupan keluarga, dalam 

proyek bersama untuk membantu rakyat yang menderita dari kekeringan, 

kemiskinan, kekurangan makan, membantu para pengungsi dan terutama 

meningkatkan keadilan dan perdamaian. Kehidupan semacam ini di Indonesia 

sudah berjalan baik, karena semua proyek-proyek pembangunan telah 

dilaksanakan secara bersama-sama tanpa memandang agama dan keyakinan. 

c. Dialog Komunikasi Pengalaman Agama. Dialog antaragama bisa juga 

mengambil bentuk komunikasi pengalaman agama, doa, dan meditasi. Ingat 

kepada Tuhan, tafakkur dan dzikir kepada Tuhan, puasa dan bentuk-bentuk 

latihan lain untuk menguasai diri, ziarah ke tempat suci, merenung dan mistik 

adalah wilayah-wilayah yang bisa dilakukan bersama oleh orang-orang yang 

mendalami keyakinan. Dialog seperti ini hanya dapat dilakukan oleh 

pemimpin-pemimpin agama saja, atau oleh orang yang memang ingin 

mengetahui kehidupan pemimpin-pemimpin agama lain. 

d. Dialog untuk Doa Bersama. Biasanya dialog ini dilakukan dalam pertemuan-

pertemuan agama internasional yang didatangi oleh berbagai kelompok agama 

yang beraneka ragam. Misalnya dialog untuk doa bersama yang dilakukan 

pada tanggal 27 Oktoer 1986, “Hari doa sedunia untuk perdamaian”, yang 
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dilakukan di Assisi. Berbagai macam orang dengan agama dan kepercayaan 

yang beraneka ragam datang berdoa untuk perdamaian. 

e. Dialog Diskusi Teologis. Akhirnya terdapat dialog diskusi teologis di mana 

ahli-ahli agama tukar-menukar internasional tentang keyakinan, kepercayaan, 

dan amalan-amalan agama mereka, dan berusaha untuk mencari saling 

pengertian dengan perantaraan diskusi itu. 

Setelah mengetahui maksud dan bentuk dialog antar umat beragama, 

kemudian alasan dialog antaragama, yaitu sebagai berikut dijelaskan oleh 

Ishomuddin (2002: 111-114): 

a. Pluralisme agama di dunia adalah suatu keyakinan, yang makin lama makin 

jelas kelihatan karena makin mudahnya komunikasi. Di Indonesia sendiri 

terdapat agama Islam, Khatolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Sehingga setiap 

agama tidak diperbolehkan untuk mengabaikan agama-agama yang lainnya. 

b. Terdapat keinginan yang makin tumbuh di dunia ini untuk mengadakan 

hubungan dengan yang lainnya. Isolasionalisme selain ditinggalkan, juga tidak 

mungkin ditinggalkan. apa yang sama dengan sekelompok orang satu dengan 

yang lain, dan agama satu dengan agama lain,s ekarang ini makin diakui dan 

dirasakan lebih daripada apa yang memisahkan.  

c. Dialog antaragama membantu kepada setiap peserta untuk tumbuh dalam 

kepercayaan sendiri manakala ia berjumpa dengan orang lain dan tukar pikiran 

tentang berbagai keyakinan dan amalan yang diyakini dan diamalkan oleh 

masing-masing pemeluk agama. Dialog antar agama berguna sebagi diskusi 
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untuk saling bertukar fikiran mengenai permasalahn-permasalahan yang 

sedang terjadi. 

d. Dialog antaragama dapat membantu untuk meningkatkan kerja sama diantara 

para penduduk suatu negeri, hingga dengan demikian, dalam saling 

menghargai, keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang bersahabat. 

e. Seluruh umat manusia itu hanya mempunyai satu asal, yaitu Tuhan. Setiap 

orang baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai image Ilahi, dan 

diciptakan untuk tujuan akhir yang sama yaitu Tuhan itu sendiri. Memang 

perbedaan itu ada, tetapi dibandingkan dengan persamaan-persamaan yang 

begitu banyak dan fundamental, maka perbedaanperbedaan itu tidak begitu 

penting. 

f. Semua umat manusia adalah satu, dan kesatuan inilah yang mendorong 

manusia untuk meningkatkan perdamaian universal. 

g. Agama-agama mengambil sikap positif terhadap agama-agama yang bukan 

agamanya sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dialog dan kerja sama 

dengan pengikut-pengikut lain agama untuk bersama-sama mengenal, 

memlihara, dan meningkatkan perbuatan-perbuatan spiritual dan moral yang 

terdapat pada orang-orang yang beragama lain.  

h. Dialog antaragama bukan merupakan suatu tindakan akademis saja, bukan 

pula diskusi filosofis dan teologis yang merupakan perbuatan agama. Dialog 

adalah usaha untuk keselamatan, dan itu adalah bagian dari tujuan total dari 

agama. 
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1.2  Kampung Pecinan  

Definisi kampung adalah tempat tinggal sekelompok penduduk, kompleks 

perumahan, dikelilingi oleh pekarangan, terkurung oleh pagar yang menunjukan 

batasnya dengan jelas (Raffles dalam Nugroho, 2013:1).  

Berbagai sumber banyak yang bercerita mengenai awal masuknya orang-

orang etnis Cina di Semarang. Jongkie Tio menjelaskan bahwa orang Cina itu 

mendarat di daerah Mangkang dari bahasa  (Wakang Tjoen) dan terkonsentrasi di 

Desa Ngalian (Na Lie Ang), mereka datang dari dinasti Han yang memiliki ciri 

dengan memakai kuncit dan konde (rambut panjang yang diikat/di belakang 

kepala) untuk laki-laki dan wanitanya memiliki kaki-kaki kecil akibar sejak kecil 

dimasukkan dalam batang bambu (Agus, 2006: 35). Mereka mendarat di 

Semarang dengan membawa barang dagangan dan orang yang akan bekerja di 

Semarang. Kemudian mereka memperluas usahanya dengan membuat 

permukiman baru di daerah Kranggan, Damaran, dan Pedurungan.  

Permukiman Pecinan yang ada di Mangkang dan Simongan oleh 

pemerintahan Belanda dipusatkan di sekitar sentra kegiatan ekonomi dan 

pemerintahan Kabupaten Semarang  yang saat ini menjadi Pasar Johar.  Sebutan 

Pecinan sebagai tempat tinggal orang-orang Cina mulai diberlakukan di Kota 

Semarang, yaitu untuk daerah sekitar Beteng, Wotgandul, Cap Kau King, Gang 

Pinggir, dan Kalikuping (Agus, 2006: 36). Kampung Pecinan yang paling awal 

berkembang adalah Pecinan Lor (A-Long-Kee) yang kini dikenal sebagai Gang 

Warung. Selanjutnya Pecinan Kidul (Sebandaran) serta Gang Pinggir, yang 

dahulu merupakan Pecinan Wetan (Tang-kee). 
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Keberadaan Kampung Pecinan yang sekarang ini ada di wilayah Semarang 

Tengah ini dijelaskan pula oleh Joe  (1935 : 4-5), bahwa awal kedatangan orang-

orang  Cina ke Semarang ada di Gedung Batu yaitu sekitar Klenteng Sam Poo 

Kong kemudian dipindah di Kampung Pecinan yang sekarang ini berada di 

wilayah Semarang Tengah. Pemindahan orang-orang Cina tersebut untuk 

mencegah  terjadinya pemberontakan seperti yang terjadi di Surakarta. 

Waktoe kdjadian di atas ini terdjadi, itoe masa di Semarang soedah 

ada tinggal braoa orang Tionghoa, dan lantaran Compagnie koeatir orang-

orang Tionghoa itoe nanti lakoekan poela lain komplotan, maka ia laloe 

pindahken marika jang berdiam di Gedong Batu pindah ke Semarang, 

pertama dengan demikian sesoeatoe gerakan dari orang Tionghoa itoe lebih 

gampang diawasi, poen dengen soerang marika tinggal di ini tempat, tiada 

gampang boeat merika bikin perhoeboengan pada orang-orang Tionghoa 

jang berdiam di dalem negri, lantaran itoe masa Compagnie berdiriken ia 

poenja tinggal di oedjoeng Bodjong hingga gampang lakoeken controle. 

Tempat di mana Souw Pan Djang itoe tinggal kamoedian terkenal sebagi 

desa Sepandjng, tapi saoedah liwat bertaon-taon laloe berobah poela djadi 

Pandjangan, begitoe teroes sahingga sekarang.  

Itoe orang-orang Tionghoa dapet toekar marika poenja pekarangan 

dan marika diperkenanken boeat berdiriken roemah-roemah di mana marika 

soeka, asal sadja berada dalem kalangan jang lebih doeloe soedah 

ditetepken, jaitoe di sebelah Lor berwatro pada kali, Wetan dan Kidoel poen 

berwates pada sepandjang itoe kali  djoega jang djalan melingker, sedeng di 

koelon  berwates pada satoe tegalan jang blakangan dinamaken Beteng (Joe, 

1935: 4). 

 

 

Kawasan Pecinan Semarang menjadi kawasan ekonomi atau bisnis, hunian 

(sosial), dan budaya. Ciri kawasan bisnis yang terlihat berupa bangunan rumah 

toko, warung, gudang, dan lainnya. Selain tempat bisnis, Pecinan juga sebagai 

tempat budaya, yang menampakkan ciri khas berupa kelenteng serta kegiatan 

keagamaan dan tradisi yang sudah lama berlangsung. Kawasan Pecianan dengan 

banyaknya kelenteng mendapat julukan kawasan 1.001 kelenteng, yang 

kesemuanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri (Syukron, 2014:2). 
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Jadi, Kampung Pecinan merupakan tempat tinggal sekelompok penduduk, 

kompleks perumahan etnis Cina. Kampung Pecinan Semarang merupakan tempat 

tinggal sekelompok penduduk dari etnis Cina yang ada di Kota Semarang. 

Kampung Pecinan Semarang menjadi kawasan ekonomi atau bisnis, hunian 

(sosial), dan budaya. 

 

1.2.1. Hubungan Antar Masyarakat Kampung Pecinan 

Kedatang etnis Cina di Semarang diterima baik oleh masyarakat pribumi. 

Mereka dapat membaur dengan masyarakat pribumi, dapat hidup berdampingan 

dengan cara membuat banguanan rumah-rumah yang sama dengan masyarakat 

pribumi. Selain itu, mereka juga melakukan pembauran dengan melakukan 

perkawinan silang antar etnis Cina dan Jawa. Selain dengan sesama warga 

Pecinan, masyarakat juga memiliki hubungan baik dengan pemerintah. 

Jadi, hubungan antar masyarakat di Kelurahan Kranggan hingga sekarang 

terjalin baik dan harmonis. Kedatangan etnis Cina di Semarang diterima baik oleh 

masyarakat pribumi, hingga merupakan salah satu alasan etnis Cina dapat 

membaur dengan baik oleh masyarakat pribumi di Semarang. 

Lokasi Kampung Pecinan Semarang memang berada di pusat Kota. 

Sehingga sudah banyak mengalami perubahan nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat perkontaan murni ini. Nilai yang berkembang dalam masyarakat 

Kampung Pecinan adalah saling menghargai. 

Hubungan berlandaskan sikap memperhatikan dan menghormati adalah 

dalam pengertian khusus, suatu hubungan di mana yang satu tidak memperalat 
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yang lain dan yang satu tidak melihat yang lain sebagai alat untuk memuaskan 

kepentingan sendiri. Hubungan itu bersifat timbal-balik murni, dan hubungan itu 

hanya bisa dicapai secara bersama-sama dengan adanya kesadaran. Tetapi 

hubungan kebersamaan berbeda daripada hubungan yang  bersifat timbal-balik 

semata-mata, di mana kedua belah pihak meralat satu sama lain untuk 

meningkatkan pemuasan kepentingan mereka sendiri-sendiri, seperti misalnya 

sebuah hubungan dagang. Jika tidak ada kesediaan timbal-balik untuk tidak 

mengutamakan kepentingan pribadi, atau jika tidak ada kesadaran atas adanya 

kesediaan semacam itu, maka tidak mungkin ada sikap saling memperhatikan dan 

saling menghormati, dan hubungan yang berlandaskan sikap semacam ini tidak 

mungkin ada sebagian hubungan. Namun, ini tidak berarti bahwa hubungan yang 

berlandaskan sikap saling memperhatikan dan saling menghormati itu 

bertentangan dengan kepentingan pribadi, atau bahwa hubungan semacam ini 

menuntut adanya altruisme (sikap memperhatikan kepentingan orang lain) dan 

kemurahan hati dari pihak yang satu kepada pihak lain (Virginia, 1991: 211). 

Kemudian, lebih lanjut mengenai pengertian menghargai berarti 

memberikan rasa hormat terhadap berbagai macam hal, baik yang berbentuk fisik, 

sifat, adat, kultur, suku dan agama (Indar, 2012:48). 

Selanjutnya Abdillah, dkk (1996:41-42) menjelaskan bahwa, sikap saling 

hormat menghormati dan tenggang rasa antar pemeluk agama sebagai suatu hal 

yang harus selalu dibina agar tercipta kerukunan di antara sesama umat beragama. 

Artinya, setiap pemeluk suatu agama berhak menjalankan ajaran agamanya 

dengan sebaik-baiknya, tanpa mengganggu atau diganggu oleh pemeluk agama 
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yang lain. Namun, sikap tenggang rasa tidak berarti mencampur adukan ajaran 

yang satu dengan yang lain. Apabila masing-masing pemeluk agama 

mengembangkan sikap saling menghormati, maka akan tercipta tiga kerukunan 

antara  umat beragama, yaitu: 

a. Kerukunan inter numat beragama, 

b. Kerukunan antar umat beragama, dan 

c. Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah. 

Kerukunan merujuk pada pemahaman yang dikemukakan oleh Franz 

(2001:39), bahwa kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan “berada dalam 

keadaan selaras”, “tenang dan tenteram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, 

“bersatu dalam maksud saling membantu”. Adapun dapat dipahami juga, bahwa 

pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak berada 

dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima, dalam 

suasana tenang dan sepakat. 

Jadi, yang dimaksud dengan sikap menghargai yaitu memberikan rasa hormat 

terhadap berbagai macam hal, baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, kultur, suku 

dan agama. Hubungan dengan berlandaskan saling menghargai memiliki sifat 

timbal balik, salah satunya dalam hal saling menghargai antar pemeluk agama 

merupakan suatu yang harus dibina untuk menciptakan kerukunan antar 

internumat  beragama, antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama 

dengan Pemerintah. 

 

1.3  Perubahan Sosial 
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1.3.1. Pengertian 

Perubahan sosial merupakan proses yang wajar yang akan berlangusung 

terus-menerus. Kebutuhan manusia yang tak terbatas merupakan alasan  

masyarakat senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan sosial yang terjadi  

pada masyarakat maksudnya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memperngaruhi sistem 

sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku di antara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan dalam Basrowi, 2005: 

155). 

Selanjutnya dijelaskan oleh Gillin dan Gillin, (dalam Soerjono, 2006:263), 

bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, 

baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, 

komposisi penduduk, ideologi umum karena adanya difusi ataupun penemuan-

penemuan baru dalam masyarakat. 

Kemudian secara singkat Samuel Koening, (dalam Basrowi, 2005: 155), 

menjelaskan bahwa perubahan sosial merujuk pada modifikasi-modifikasi yang 

terjadi dalam pola kehidupan manusia. 

Sama seperti yang dijelaskan Samuel di atas, MacIver juga menjelaskan 

bahwa perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial 

(social relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equibrium) 

hubungan sosial (Basrowi, 2005:156). 

Jadi, perubahan sosial merupakan proses yang secara alami terjadi di 

tengah-tengah masyarakat yang meliputi perubahan pada lembaga masyarakat 
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yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya adalah perubahan 

nilai, sikap dan perilaku diantara masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut 

disebabkan oleh perubahan geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, 

ideologi umum karena adanya difusi dalam masyarakat itu sendiri. 

 

 

 

1.3.2. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial 

Faktor perubahan sosial menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi, (dalam Basrowi, 2005:158-162) dibedakan atas dua golongan besar, 

yaitu perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan perubahan yang 

berasal dari luar masyarakat. Faktor-faktor tersebut masih dijabarkan lagi dalam 

faktor-faktor yang lebih khusus. 

1. Faktor Perubahan Yang Berasal Dari Masyarakat 

a. Perkembangan ilmu pengetahuan 

Pengetahuan yang makin luas menghasilkan teknologi canggih yang 

kemudian mengubah kehidupan manusia. Penemuan-penemuan baru 

akibat perkembangan ilmu pengetahuan, baik berupa teknologi maupun 

berupa gagasan-gagasan menyebar ke masyarakat, dikenal, diakui, dan 

selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial (Basrowi, 2005: 

159). 

b. Bertambah dan berkurang penduduk 
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Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Selanjutnya berkurangnya penduduk disebabkan karena 

berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain, 

perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan (Soerjono, 2006: 257). 

c. Pertentangan dan pemberontakan 

Pertentangan (konflik) dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan 

agama dapat menimbulkan perubahan sosial-budaya yang luas. Misal 

pertenangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat-

istiadat yang telah lama berjalan akan menimbulkan perubahan, bila 

individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat kebiasaan 

yang telah diikuti semala ini (Basrowi, 2005: 160). 

 

2. Faktor Perubahan Yang Berasal Dari Luar Masyarakat 

a. Pengaruh kebudayaan  masyarakat lain 

Adanya interaksi langsung (tatap muka) antara satu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Di samping itu, 

pengaruh dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yakni 

komunikasi masyarakat dengan media-media masa (Basrowi, 2005:161). 

b. Peperangan  

Peperangan yang terjadi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain 

menimbulkan berbagai dampak, seperti dampak yang ditimbulkan oleh 

adanya pemberontakan dan pertentangan-pertentangan. Namun, dampak 
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dari peperangan lebih besar karena peralatan yang digunakan dalam 

perang biasanya lebih canggih (Basrowi, 2005: 161). 

c. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik sekitar manusia 

Menurut Soerjono, (2005: 281) bahwa sebab yang bersumber pada 

lingkungan alam fisik kadang-kadang ditimbulkan oleh tindakan para 

warga masyarakat itu sendiri. Misalnya penebangan hutan secara besar-

besaran tanpa memikirkan penanamannya kembali akan berakibat dampak 

yang besar seperti banjir, tanah longsor, perubahan iklim, dan lain 

sebagainya.  

 

1.3.3. Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan Sosial 

1. Faktor yang Mendorong Jalannya Proses Perubahan  

Dalam masyarakat di mana terjadi suatu proses perubahan, terdapat 

faktor-faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan, antara lain sebagai 

berikut (Soekanto, 1982: 283-285): 

a. Kontak dengan kebudayaan lain; 

b. Sistem pendidikan formal yang maju; 

c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk 

maju; 

d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang; 

e. Sistem terbuka lapisan masyarakat (open stratification); 

f. Penduduk yang heterogen; 

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu; 
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h. Orientasi ke masa depan; 

i. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki 

hidupnya; 

 

2. Faktor yang Menghalangi Terjadinya Perubahan 

Selain faktor pendorong dalam proses perubahan sosial, maka terdapat pula 

faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosail, seperti yang dijelaskan 

oleh Soerjono Soekamto (1982: 286-287), bahwa terdapat beberapa faktor 

penghalang perubahan sosial, diantaranya: 

a. Kurangnya hubungan  dengan masyarakat lain; 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat; 

c. Sikap masyarakat yang tradisional; 

d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau 

vested interest; 

e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada tingkat integritas kebudayaan; 

f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap tertutup; 

g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis; 

h. Adat atau kebiasaan; 

i. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin 

diperbaiki. 

 

1.3.4. Proses-proses Perubahan Sosial 

1) Penyesuaian Masyarakat terhadap Perubahan 
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Keserasian atau harmoni dalam  masyarakat merupakan keadaan yang 

diidam-idamkan setiap masyarakat. Namun, tak sedikit muncul gangguan 

terhadap keadaan keserasian, masyarakatpun dapat menolak atau mengubah 

susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan maksud menerima unsur yang 

baru. Adakalanya unsur-unsur yang baru dan lama yang bertentangan secara 

bersamaan memperngaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian 

berpengaruh pada masyarakat (Soekanto, 1982: 287). 

Seperti yang dikatakan Selo Soemardjan (Basrowi, 2005:167), bahwa suatu 

perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian dari lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat. 

Penyesuaian dari lembaga kemasyarakatan lebih menunjuk pada keadaaan dimana 

masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan 

keadaan yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Penyesuaian dari 

individu yang ada dalam masyarakat lebih menunjuk pada usaha-usaha individu 

untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah 

diubah atau diganti agar terhindar dari disorganisasi psikologis. 

 

2) Disorganisasi (Disintegrasi) dan Reorganisasi (Reintegrasi) 

Soekanto (1982:293) menjelaskan, bahwa suatu disorganisasi atau 

disintegrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpudarnya norma-norma dan 

nilai-nilia dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada 

lembaga kemasyarakatan. Sedangkan, reorganisasi atau reintegrasi adalah suatu 
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proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga 

kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. 

Tahap reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang 

baru telah melembaga (institutionalized) dalam diri warga masyarakat. Berhasil 

atau tidak proses pelembagaan dalam masyarakat mengikuti formula, bahwa 

apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang masyarakat 

bedar, kemungkinan suksesnya proses pelembagaan menjadi kecil atau bahkan 

hilang sama sekali. Sebaliknya, apabila efektivitas menanam besar dan kekuatan 

menentang masyrakat kecil, jalannya proses pelembagaan menjadi lancar. 

Selain itu dijelaskan pula dalam Suprapto (1987: 93-103), bahwa ada empat 

proses perubahan sosial, yaitu 1) Discovery dan Inovention, 2) Difusi 

Kebudayaan, 3) Akulturasi, dan 4) Asimilasi. 

1. Discovery dan Inovention 

Discovery dan Inovention adalah pangkal tolak dalam studi mengenai 

pertumbuhan dan perubahan kebudayaan, karena hanya dengan proses inilah 

unsur-unsur yang baru dapat ditambahkan bahkan kepada keseluruhan 

kebudayaan manusia. Walaupun unsur-unsur suatu kebudayaan itu dapat tersebar 

dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, sehingga sebagian besar dari 

tambahnya kekayaan kebudayaan itu dapat diperoleh dengan difusi, akan tetapi 

tiap-tiap unsur itu dapat dituruti kembali kepada gejala-gejala discovery dan 

invention ini. 

 

2. Difusi 
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Difusi adalah proses persebaran dari unsur-unsur kebudayaan dari satu 

individu ke individu yang lain. Proses pertama adalah persebaran dari individu ke 

individu yang lain di dalam batas satu masyarakat disebut difusi intra-masyarakat 

atau intra-diffution. Sedangkan proses kedua ialah persebaran dari masyarakat ke 

masyarakat disebut difusi inter-masyarakat atau inter-diffution. 

 

3. Akulturasi 

Akulturasi menurut Redfield, Lioton dan Herskovits (Suprapto, 1987:98) 

adalah fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-kelompok manusia 

yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan 

kontak secara langsung dan terus menerus, yang kemudian menimbulkan 

perubahan pola-pola kebudayaan yang original dari satu kelompok atau pada 

kedua-duanya. Dalam definisi ini, akulturasi adalah satu aspek daripada culture 

change  dan asimilasi adalah salah satu fase dari akulturasi, sedang difusi adalah 

satu aspek daripada akulturasi. 

Akulturasi merupakan satu proses antara akomodasi dan asimilasi, sehingga 

dengan sendirinya akan ditemukan kesulitan dalam penyesuaian sebagai pokok 

persoalan, apalagi untuk orang-orang yang terlibat proses akulturasi. Mereka yang 

kurang fleksibel akan mudah menganggapi perubahan-perubahan dan lebih mudah 

serta tapat menentukan sikapnya. Kemampuan semacam itu sering diserahi 

memegang pemimpin di dalam masyarakat. 

 

4. Asimilasi 
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Asimilasi diharapkan dalam proses perubahan kebudayaan, karena asimilasi 

adalah salah satu fase daripada akulturasi, dan akulturasi adalah salah satu aspek 

dari perubahan kebudayaan. Sehingga asimilasi adalah suatu proses sosial yang 

telah lanjut yang ditandai oleh makin kurangnya pembedaan antara individu-

individu dan antara kelompok-kelompok, dan makin eratnya persatuan aksi, 

sikap-sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan 

yang sama. 

Ada beberapa faktor yang dapat memperlancar dan memperlambat 

berjalannya proses asimilasi ini bergantung dari beberapa faktornya. Faktor yang 

memudahkan asimilasi adalah: 

a. Faktor toleransi 

Dua kelompok yang berbeda kebudayaan dan saling berhubungan dengan 

penuh toleransi, memudahkan dan meningkatkan komunikasi dan asosiai, 

yang mengakibatkan makin cepatnya proses asimilasi. Sedang kelompok yang 

fanatik memegang teguh kepercayaan, adat istiadat dan pandangan-pandangan 

hidup, yang melihat kebudayaan lain dengan penuh prasangka sulit 

berasimilasi dengan kelompok lain. 

b. Faktor adanya kemungkinan yang sama dalam bidang ekonomi 

Apabila satu kelompok ada kehendak untuk menguasai kehidupan ekonomi 

kelompok yang lain, atau dalam kenyataannya satu kelompok ada dalam 

kebudayaan ekonomi yang jauh lebih baik, maka asimilasi sulit dijalankan. 

Kalaupun itu ada maka itu adalah schijn-asimilasi. Demikian pula apabila 

batas-batas antata kelas-kelas ekonomi amat tajam, asimilasi akan mengalami 



40 

 

 

kemunduran. Asimilasi antara dua kelompok akan berjalan baik apabila tidak 

ada diskriminasi ekonomi, akan tetapi ada demokrasi ekonomi. 

c. Faktor adanya simpati terhadap kebudayaan lain 

Masyarakat yang mengadakan kontak dan mengadakan asimilasi pada fase 

pertama adalah asing satu sam lain. Apabila masing-masing kebudayaan itu 

dapat menghormati serta mempunyai simpati terhadap nilai-nilai yang berlaku 

di tiap-tiap kelompok dan yang satu tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, 

maka asimilasi akan berjalan dengan lancar. 

d. Faktor perkawinan campuran 

Perkawinan campuran sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama di dalam 

mayarakat yang melaksanakan demokrasi sosial, politik, dan ekonomi. 

Asimilasi  akan terjadi pada kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang 

berbeda, hidup berdampingan, sehingga anggota dari kelompok dapat bergaul 

dengan sesamanya secara langusung dan akrab dalam waktu yang lama, yang 

memungkinkan kebudayaan lambat laun menjadi satu. Jadi, dalam proses 

asimilasi terjadi unsur-unsur kebudayaan baru, yang tidak serupa dengan unsur-

unsur lama. 

 

2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Toleransi beragama merupakan hal yang penting dan menarik untuk diteliti. 

Terutama pada daerah-daerah yang memiliki pluralitas agama. Agar tidak 

menimbulkan plagiat maka penulis menambahkan kajian penelitian terdahulu 

yang memiliki topik penelitian yang mirip supaya terlihat perbedaan.  Berikut ini 
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adalah penelitian terdahulu yang juga mengupas mengenai permasalahn toleransi 

beragama: 

1. Yuwono Tribawanto pada tahun 2014, melakukan penelitian dengan judul 

“Toleransi Kehidupan Beragama Antar Masyarakat di Desa Kalimanggis 

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung”. Berdasar penelitian tersebut 

diperoleh hasil, bahwa toleransi yang ada di Kecamatan Kaloran terwujud 

dalam dua bentuk, yaitu  toleransi sosial dan toleransi kehidupan beragama. 

Toleransi kehidupan beragama dilakukan ketika berhubungan dengan tradisi-

tradisi yang ada di Desa Kalimanggis. Salah satunya yaitu ketika ada 

peringatan hari besar agama, dalam hal tersebut masyarakat yang beagama 

berbeda ikut serta dan membantu mempersiapkan acara.  

2. Penelitian mengenai toleransi antar umat beragama juga dilakukan oleh 

Mutiara Octavia Br Sirait dengan judul, “Peran Forum Kerukunan Umat 

Beragama dalam mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi” pada 

tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah toleransi antar-umat 

beragama di Kabupaten Bekasi cukup baik, namun masih terlihat sebatas 

hubungan sosial ataupun hubungan bisnis saja. Sehingga peran Forum 

Kehidupan Umat Beragama di Bekasi sangat berperan penting dalam upaya 

memelihara dan mewujudkan kerukunan umat beragama dengan cara 

mengembangkan nilai toleransi kepada  masyarakat di Kabupaten Bekasi.  

3. Jurnal komunitas oleh Ika Fatmawati Farida pada tahun 2013 yang berjudul 

“Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan”. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah perbedaan latarbelakang keagamaan tidak 
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menyebabkan konflik, hal tersebut dikarenakan adanya toleransi antar-umat 

beragama yang tinggi dan interaksi sosial yang berkembang dengan baik di 

Perumahan Penambongan. Toleransi yang tinggi antar umat beragama terlihat 

dengan tidak adanya konflik terbuka antar umat beragama, bahkan diantara 

mereka terjalin kerjasama antar kelompok agama yang satu dengan yang 

lainnya. Pandangan mereka bahwa, agama dan keyakinan merupakan urusan 

masing-masing dimana terdapat kesadaran untuk saling mengormati dan 

adanya kesepakatan untuk tidak mengganggu keyakinan orang lain.  

 

Mengenai topik  toleransi beragama, memang sudah ada yang melakukan 

penelitian, namun untuk lokasi penelitian yang sama dengan lokasi penelitain 

penulis juga ada. Lokasi penelitian penulis di lakukan di Pasar Semawi Kampung 

Pecinan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 

Namun pada penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai toleransi 

beragama. Berikut peneliti terdahulu yang sama lokasinya dengan penulis. 

4. Wachid Hasim Basuki tahun 2015 dengan judul penelitian, “Interaksi Sosial 

antara Masyarakat Etnis Tionghoa dengan Masyarakat Sekitar di Kelurahan 

Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang”. Berdasar 

penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa, pada intinya interaksi yang ada pada 

masyarakat Tionghoa dengan masyarakat sekitar (non etnis Tionghoa) 

bermacam-macam caranya, satu hal yang sangat berkesan yaitu masyarakat 

sekitar lebih berpengaruh besar perannya dalam mengajak berinteraksi para  
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warga etnis Tionghoa yang berbeda satu lingkup dengan masyarakat sekitar 

lingkungan Kelurahan Kranggan. 

5. Firtri Amalia pada tahun 2015 dengan judul penelitian, “Etos Kerja Pedagang 

Etnis Tionghoa di Pasar Semawis Semarang”. Pada penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwa pedagang Tionghoa di Pasar Semawis memiliki etos 

kerja keras, hemat, disiplin, jujur, kemandirian serta Profit Oriented. Faktor 

yang melatarbelakangi etos kerja adalah kekerabatan, tradisi atau adat-istiadat, 

dan ilmu pengetahuan. Dimana penelitian tersebut menggunakan teori dari 

Max Webber pada etika Protestan kaum Calvinis dan membandingkannya.  

Tema penelitian yang diuraikan di atas menjadi sarana untuk mendudukan 

tema skripsi ini. Persamaan yang ada dengan penelitian ini adalah lokasi 

penelitian, dimana sudah ada yang meneliti di Kelurahan Kranggan Kecamatan 

Semarang Tengah. Penelitian di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang 

Tengah, Kota Semarang sudah pernah dilakukan, namun tema dari penelitian 

tersebut yaitu mengenai interaksi sosial yang diteliti oleh Wachid Hasim Basuki 

dengan judul penelitian, “Interaksi Sosial antara Masyarakat Etnis Tionghoa 

dengan Masyarakat Sekitar di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang 

Tengah Kota Semarang”.  Selanjutnya, tentang etos kerja pedagang Tionghoa 

oleh Firtri Amalia pada tahun 2015 dengan judul penelitian, “Etos Kerja 

Pedagang Etnis Tionghoa di Pasar Semawis Semarang”. 

Tema yang mirip dengan penelitian ini yaitu oleh Yuwono Tribawanto pada 

tahun 2014, melakukan penelitian dengan judul “Toleransi Kehidupan Beragama 

Antar Masyarakat di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten 
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Temanggung”. Pembedanya adalah lokasi  penelitian yang terdahulu dengan yang 

kini diteliti penulis, karena pada masyarakat Desa Kalimanggis adalah warga 

keturunan Kabupaten Temanggung, Jawa. Sedangkan yang diteliti penulis kini 

merupakan toleransi yang ada di Kampung Pecinan yang merupakan warga 

keturunan Cina dengan masyarakat Jawa. Sehingga menimbulkan pluralitas 

agama dan menjadi fokus dari penelitian yaitu mengetahui toleransi antar umat 

beragama di Kampung Pecinan Kelurahan Krangan dan sumbangsih Pasar 

Semawis dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama di Kampung Pecinan. 

Berdasarkan kajian pustaka dan kajian penelitian yang relevan, penelitian 

skripsi ini menggunakan kerangka berfikir di bawah ini. 
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3. Kerangka berfikir 

Berdasarkan landasan teori tersebut di atas, maka dapat dibuat kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Kampung Pecinan 

Keberagaman agama 

(Kristen Protestan, Katholik Islam, 

Budha, Hindu,  dan kepercayaan lainnya) 

serta dua kebudayaan (Cina dan Jawa) 

Perubahan Sosial 

Faktor Penyebab Perubahan: 

1. Faktor perubahan dari 

masyarakat 

2. Faktor perubahan dari 

luar masyarakat  

Faktor yang mempengaruhi 

jalannya proses perubahan: 

1. Faktor pendorong 

2. Faktor penghambat  

Kemajuan: 

Terjalin kerukunan antar-

umat beragama 

Konflik: 

1. Ekonomi 

2. Sosial Budaya 

3. Kepentingan Pribadi 

 

Pasar Semawis: 

Toleransi antar umat beragama 

Kerukunan dan 

Perdamaian 
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Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 1., penulis ingin mengkaji 

lebih mendalam mengenai kehidupan beragama yang ada di Kampung Pecinan 

dan sumbangsih Waroeng Semawis Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang 

Tengah Kota Semarang dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Pada 

tahap pertama peneliti akan meneliti mengenai hal-hal apa saja yang ada di 

Kampung Pecinan tersebut. Menurut pengamatan sementara, di Kampung Pecinan 

terdapat keberagaman budaya dan agama. Meskipun beragam, kehidupan 

masyarakat Pecinan terlihat aman dan rukun. Maka pada penelitian ini akan 

dilihat lebih mendalam mengenai kehidupan beragama yang ada di Kampung 

Pecinan. 

Selanjutnya, setelah mengetahui keberagaman yang ada di Kampung 

Pecinan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang peneliti ingin meneliti 

lebih mendalam mengenai perubahan-perubahan sosial apa saja yang terjadi di 

kawasan Pecinan setelah adanya Waroeng Semawis. Berkenaan dengan perubahan 

sosial yang terjadi maka akan terlihat faktor-faktor yang mendorong dan 

penghambat dalam proses perubahan sosial. Munculnya perubahan sosial yang 

ada di dalam masyarakat terkadang menimbulkan konflik dan upaya mengatasi 

serta pencegahan konflik tersebut. Kemudian mencari tahu lebih mendalam 

mengenai apa saja faktor yang dapat menjadikan semua masyarakat di Kampung 

Pecinan dapat hidup berdampingan di tengah perbedaan. Juga mengenai 

kerukunan yang ada di Waroeng Semawis yang dipenuhi oleh pedagang dari 

keturunan Jawa. 



47 

 

 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah masyarakat kampung 

Pecinan yang berjualan di Waroeng Semawis dapat saling bekerja sama dan 

menghargai satu sama lain sebagai wujud toleransi beragama. Kemudian dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan upaya apa saja yang di lakukan 

masyarakat Kampung Pecinan dalam menciptakan toleransi beragama di tengah 

perbedaan demi mewujudkan kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Waroeng Semawis 

sebagai Wujud Toleransi Antar Umat Beragama di Kampung Pecinan Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

1) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa toleransi antar umat 

beragama di Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan sudah berjalan dengan 

baik. Adanya pluralitas agama dapat disikapi dengan baik oleh warga. Setiap 

warga sudah mampu memahami hak dan kewajibannya yaitu memiliki sikap 

toleransi beragama yang tinggi, baik intern umat beragama maupun antar umat 

beragama, serta toleransi antar umat beragama dengan pemerintah mampu  

menciptakan kerukunan umat beragama di Kampung Pecinan Kelurahan 

Kranggan.  

2) Sumbangsih Wareong Semawis dalam menjaga toleransi antar umat beragama 

adalah dengan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial rutin 

diselenggarakan oleh pihak menajemen Waroeng Semawis ketika menjelang 

Imlek dan Ramadhan. Kemudian adanya Waroeng Semawis juga mampu 

mewujudkan toleransi antar uamt beragama di Kampung Pecinan Kelurahan 

Kranggan dengan cara menciptakan kejujuran baik dalam diri sendiri maupun 
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dengan orang lain,  sikap saling menghargai, serta saling berpikir positif dan 

percaya.  

3) Waroeng Seamwis juga memiliki relevansi dengan Pancasila, dimana 

Waroeng Semawis sebagai wadah toleransi antar umat beragama terwujud 

dengan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mengakui 

agama-agama yang dianut oleh setiap orang yang ada di Waroeng 

Semawis.selanjutnya memanusiakan manusia dengan tidak membeda-bedakan 

latar belakang seserang sehingga akan tercipta persatuan dengan dasar 

kompromi dan keadilan terhadap sesama. 

 

2. Saran 

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian 

yaitu: 

1) Bagi Pemerintah Kota Semarang 

Bagi Pemerintah Kota Semarang  hendaknya tetap menjalin kerja sama 

dengan Pengurus Waroeng Semawis. Dimana Waroeng Semawis tidak hanya 

sebagai destinasi wisata kuliner di Kota Semarang tatapi juga mampu mendukung 

toleransi antar umat beragama di Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan yang 

memiliki pluralitas agama. 

 

2) Bagi Kelurahan Kranggan  

Bagi Kelurahan Kranggan, sebagai tempat berlangsungnya Waroeng 

Semawis. Maka sudah semestinya tetap kerja sama dan menjaga hubungan baik 
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dengan pengurus Waroeng Semawis supaya aduan-aduan masyarakat dengan 

adanya Waroeng Semawis dapat diselesaikan secara musyawarah.  

 

3) Bagi Pengurus Waroeng Semawis 

Bagi pengurus Waroeng Semawis harus tetap menjaga konsistensi 

keberadaan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat untuk tetap mendukung adanya 

toleransi antar umat beragama di Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan.  

 

4) Bagi Warga Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan 

Bagi warga Kampung Pecinan Kelurahan Kranggan harus tetap menjaga 

toleransi antar umat beragama dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh Kelurahan Kranggan dan Waroeng Seamwis.  
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