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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini sangat banyak terjadi konflik-konflik antar agama sehingga 

menyebabkan timbulnya sikap mempertahankan pendapat pada masing-masing 

pihak. Dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama ini menjadikan sikap 

saling toleransi dan menghargai agama satu dengan yang lainnya.  

Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang 

memiliki banyak kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, 

kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh 

kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia.
1
 Pada suatu sisi 

pluralistik dalam bangsa Indonesia bisa menjadi positif dan konstruktif tetapi di 

sisi lain juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang negative dan destruktif yang 

dapat berakibat pada disintegrasi bangsa. Kenyataannya sejarah masyarakat 

adalah multi-complex yang mengandung religious pluralism. Hal ini adalah 

realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui 

adanya religious pluralism dalam masyarakat Indonesia..
2
 

Beredarnya isu strategis yang bisa menyebabkan potensi konflik terjadi di 

Kabupaten Siak. maka, hal ini dikhawatirkan konflik akan berkembang dan 

senantiasa dapat memicu konflik diantara umat beragama. Hal ini harus 

                                                             
1
Faisal Ismail, Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah, (Yogyakarta: Tiara Wacana 

Yogya, 1999), cet. I, Hlm 193 
2
Muhammad Imarah, Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai 

Persatuan), (Jakarta: Gema Insani, 1999), cet 1, Hlm 11 



2 
 

diwaspadai dan direspon secara arif mengenai isu yang muncul yaitu Pendirian 

Rumah Ibadah yang belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Siak. 

Adapun konflik pendirian Rumah Ibadah yaitu konflik ringan yang terjadi di 

Sei Apit bahwasnya rumah pribadi milik Orang Muslim dijadikan Masjid ( 

Rumah Ibadah ). Pembangunan Rumah Ibadah yang seperti ini melahirkan konflik 

dimasyarakat internal maupun eksternal. Dikarenakan hal ini menimbulkan 

kecemburuan sosial dari pihak agama lain yang berargumen bahwa mengapa 

mendirikan Masjid/Musholla begitu mudah dan mendirikan gereja atau tempat 

ibadah lain begitu sulit. Selain itu konflik diatas akan merusak kode etik ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah yang bahwasanya setiap Rumah Ibadah harus 

mendapat rekomendasi tertulis oleh FKUB Kabupaten Siak. 

Selain itu, konflik sedang yaitu perayaan Hari Besar Islam. Konflik ini 

terjadi  disaat malam takbiran membuat kerusuhan yang berlokasi dikandis 

Kecamatan Belutu pada tahun 2014. Disebabkan bahwa beberapa umat kristen 

tidak toleransi atas perayaan yang dilakukan masyarakat setempat yang 

melakukan takbir keliling dijalan lintas sehingga ada yang merasa terganggu dan 

menimbulkan kemacetan dijalan raya yang tidak menggunakan pengamanan 

didalam berkendara seperti tidak memakai helm dan taat peraturan berlalu lintas.  

Sehubungan dengan munculnya konflik seperti di atas, diperlukan adanya 

pola pengembangan dalam membina, memelihara dan meyelasaikan konflik 

antarumat beragama melalui FKUB. Langkah-langkah yang harus diambil adalah 

sebagai berikut: Harus dicermati, direspon, diselesaikan secara bijak bila terjadi 
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konflik. Selain itu sumber konflik biasanya muncul karena faktor internal 

(indogen), faktor eksternal (endogin) dan faktor relasional. 

Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh Forum 

Kerukunan Umat Beragama: 

1. Forum hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di internal umat 

masing-masing. Artinya, masing-masing agama secara vertikal memiliki 

keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini 

merupakan pembeda antara agama yang satu dengan yang lainnya yang 

harus dihormati. Oleh karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-

masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat, dan 

menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan masing-masing 

dengan tetap berpegang pada kaidah agama. 

2. Secara horizontal, disamping intern, maka dalam perspektif sosiologi 

agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu 

dijaga dan dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan 

peran dan fungsinya sebagai :   

1. Sebagai wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang 

lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-

masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling 

menghormati 

2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada 

terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifest 
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3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam 

mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan 

4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar 

dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat 

terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama 

5. Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program 

pembangunan 

6. Bersama-sama pemerintah dan aparat kemanan ikut menjaga iklim 

sosial dan politik yang kondusif 

7. Dan tentunya banyak hal lagi yang dapat dikerjakan dengan selalu 

bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada didaerah. 

Keanekaragaman ini di satu sisi akan memberi warna positif pada sistem 

nilai budaya bangsa apabila terwujud dalam bentuk interaksi yang saling 

melengkapi, tetapi di sisi lain dapat menjadi sumber konflik apabila tidak 

dipahami dengan baik, apalagi menjadikannya sebagai suatu kesatuan/unit dalam  

berkompetisi untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi dan politik. Tidak 

dapat dinafikan bahwa agama, seperti ditegaskan Haryotmoko mewujud dalam 

dua wajah yang saling bertentangan. Di satu sisi, agama menawarkan perdamaian, 

namun di sisi lain, ia sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan.
3
 Yang terakhir 

ini terkait erat dengan tiga fungsi agama: sebagai kerangka penafsiran religius 

terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis), sebagai faktor identitas, dan sebagai 
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legitimasi etis hubungan sosial. Dari tiga fungsi ini, ketegangan dan konflik antara 

penganut agama adalah sebuah keniscayaan. (Rusli, 2012).
4
 

Mengakui perbedaan-perbedaan dan memberikan kebebasan biasanya 

disebut dengan kata toleransi. Istilah toleransi  berasal dari bahasa Latin, tolerare, 

yang berarti membiarkan mereka yang berfikiran lain atau berpandangan lain 

tanpa dihalang-halangi. Ditinjau dari kacamata sejarah, toleransi dibedakan dalam 

dua bentuk yakni, toleransi formal dan tolertansi material.
5
 (Yewangoe, 2011 

dalam Merayakan Kebebasan Beragama). 

Kabupaten Siak sangatlah luas yang terdiri dari beberapa Kecamatan yang 

memiliki berbagai macam agama yaitu agama islam, agama kristen, agama 

katolik, agama budha dan agama konghuchu, diantara kecamatan yang terjadi 

konflik adalah Kecamatan Sei Apit yang pernah terjadi konflik internal dan 

eksternal antar agama mengenai konflik Pendirian Rumah Ibadah yang tidak 

memenuhi standar ketentuan pemerintah Kabupaten Siak dan Perayaan Hari Besar 

Islam . 

Berdasarkan dari faktor diatas, maka penulis merasaperlu untuk mengkaji 

lebih lanjut dengan cara melakukan penelitian dilapangan yang bertempatkan di 

FKUB Kabupaten Siak dengan memberi judul “Upaya (FKUB) Forum 

Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Agama di 

Kabupaten Siak” 
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B. Penegasan Istilah 

1. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar) daya upaya.
6
 Upaya adalah usaha untuk 

menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu 

yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya 

guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta 

manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.
7
 

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana 

dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu 

cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, 

maka dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu 

kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam 

mengatasi suatu masalah. 

2. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah forum yang dibentuk 

oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, 

memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan 

kesejahteraan. 

3. Konflik Agama adalah kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak 

atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk 

mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.
8
 Konflik agama adalah suatu 
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pertikaian antar agama baik antar sesama agama itu sendiri, maupun antar 

agama satu dengan agama lainnya. 

C. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Rendahnya sifat saling menghargai pendapat dan kegiatan antar agama. 

2. Konflik agama yang terjadi dilingkungan dikarenakan faktor kurangnya 

toleransi didalam pendirian rumah ibadah dan perayaan hari raya agama. 

3. Menurunnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah 

tentang kerukunan umat beragama pada saat perayaan hari besar umat islam 

selalu terjadi keributan dan mengganggu ketertiban umum. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

permasalahannya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya 

berkaitan dengan “ upaya-upaya, konflik antar agama dan kerukunan umat 

beragama di Kabupaten Siak”. Upaya penyelesaian konflik agama dipilih karena 

peningkatan kerukunan umat beragama akan membawa Kabupaten Siak menjadi 

aman, tentram, rukun dan damai. 

E. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana upaya yang dilakukan FKUB Kabupaten Siak dalam menyelesaikan 

konflik agama yang terjadi di Kabupaten Siak ? 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana upaya yang dilakukan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) 

dalam Menyelesaikan Konflik Agama di Kabupaten Siak 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan  penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Akademis 

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para pembaca untuk mengetahui 

bagaimana upaya FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Agama di 

Kabupaten Siak 

2. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi 

bidang keilmuan Manajemen Dakwah. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan 

penelitian-penelitian serupa. 

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini adalah : 

BAB I  Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian 

terdahulu serta kerangka pikir. 

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data. 

BAB VI Gambaran umum berisi tentang Subyek Penelitian. 

BAB V Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian serta 

pembahasan. 

BAB VI Penutup berisikan tentang kesimpuan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


