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Alasan penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada relitas Kota Banjarmasin yang mayoritas 

Islam dengan berbagai lembaga dan organisi keagamaan yang ideologinya masih didominasi 

pada penegasan perbedaan intern, terlebih lagi kepada perbedaan ekstern agama. Sebaliknya 

LK3 Banjarmasin terlihat lain dari kebanyakan lembaga tersebut. Di lain  hal sangat disayangkan 

yang katanya LK3 Banjarmasin telah lama dibentuk yakni mulai didirikannya tahun 1994 hingga 

saat ini, namun eksistensinya masih terbilang  minim di indra masyarakat, pasti ada faktor yang 

melatarbelakanginya. Pahahal lembaga semacam ini sangat diperlukan khususnya dalam 

masyarakat plural. Juga terkait bagaimana perannya dalam mewujudkan kerukunan antar umat 

beragama, andaisaja di LK3 Banjarmasin terdapat hal-hal pokok yang membuat harmonisnya 

hubungan antar agama, tentunya hal ini sangat berguna untuk diimplementasikan dalam 

masyarakat yang pluralitas agama ini. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimana eksistensi LK3 Banjarmasin, dan Bagaimana peran serta LK3 Banjarmasin 

dalam mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), lokasi penelitian di 

Banjarmasin, data diperoleh dari subjek penelitian  yaitu pengurus LK3 Banjarmasin. adapun 

informasi kunci untuk diwawancarai yakni direktur LK3 Banjarmasin dan Koordinator lapangan 

LK3 yang juga sekaligus selaku ketua FKPAI (forum bentukan LK3), serta responden dan 

informan lain. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan, dan 

dokumentasi. Lalu dianalisis dengan pendekatan sosiologis dan fenomenologis. 

  

Hasil temuan di lapangan menujukkan bahwa ke-eksistensian LK3 tidak dipungkiri lagi, 

yang tebukti dari adanya, pengurus aktif, mitra kerja dan adanya kantor kesekretariatan LK3 

Banjarmasin serta aktifitas yang terprogram secara baik. Sedangkan perannya dalam hal 

mewujudkan kerukunan antar umat beragama, terlihat dari ideologi dan kekonsistenan 

aktifitasnyadengan kegiatan-kegiatan seperti; live in, aksi sosial, dan diskusi rutin pemuda antar 

iman. Juga ada seminar, lokakarya, dan dialog lintas iman antar tokoh agam-agamadalam 

refleksi hari besar nasional, serta kegiatan lainnya yang mayoritas selalu bernuansa keragaman, 

kerukunan, dan pluralisme. 
 


