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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat FKUB Kabupaten Siak  

Sejak tahun 1990-an di Kabupaten Siak kerukunan antar umat beragama 

telah dirintis oleh beberapa tokoh agama dari muslim dan nonmuslim, untuk 

menggalang kerukunan antar pemeluk agama, dengan melakukan pertemuan atau 

kunjungan dari tokoh agama yang satu ketokoh agama yang lain, namun saat itu 

belum melibatkan aparatur pemerintah dan pada tahun 2009 mulai dirintis 

pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FK-KAUB). 

Agar FK-KAUB tersebut diakui secara legal, maka FK-KAUB Kabupaten Siak 

diresmikan Bupati Siak Kabupaten yang pada waktu itu keanggotaannya terdiri 

dari perwakilan Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan budha.  

Selanjutnya FKUB  Siak dikukuhkan berdasarkan surat keputusan Bupati 

Siak Nomor, 450/kep.73-Kesbangpol/2005 tanggal 11 Mei. Kemudian dalam 

perkembangan selanjutnyasehubungan dengan keluarnya peraturan bersama 

Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI nomor 9 dan 8 tahun 2006, 

tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 

pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama dan pendirian rumah ibadat, serta peraturan Gubernur Riau No.28, pada 

pasal 29 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut 

dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan peraturan bersama tersebut. 
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Disamping itu juga telah dituangkan dalam peraturan Daerah Kabupaten 

Siak melalui BPAN Siak Nomor : 269/HK/KPTS/2011 dan Gubernur Riau Nomor 

28 tahun 2007 tentang kurikulum umat beragama Kabupaten Siak untuk 

melaksanakan keputusan, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri, Sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. 

Kemudian sebagai pedoman penyelenggaraan kerukunan umat beragama di 

Kabupaten Siak, maka pada tanggal 22 Februari 2016 Bupati Siak menerbitkan 

Surat Keputusan Bupati nomor 177/HK/KPTS/2016 tentang Pembentukan Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Siak Periode 2016-2021 yang 

ditandatangani langsung oleh Bupati Siak yaitu Bapak Syamsuar.
25

 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh 

masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, 

memberdayakan ummat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB 

bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan 

mufakat. Namun demikian, FKUB hendaklah membangun jaringan hubungan 

kerja yang harmonis dengan lembaga-lembaga terkait seperti dengan Dewan 

Penasehat, Pemuka-Pemuka Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan 

dan Pemerintah Daerah setempat. Berkenaan dengan itu, maka perlu dirumuskan 

Pedoman Hubungan Kerja antara FKUB dengan lembaga-lembaga dimaksud 

yaitu sebagai berikut. 
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 Narimin, 2016. ProfilForum Kerukunan Umat Beragama (Fkub)Kabupaten Siak 
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B. Landasan/Dasar Hukum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 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.
26

 

C. Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat 

2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat 

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Walikota 

4. Melakukan sosialiasasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat 

5. Memberikan rekomendasi tertulis tentang persetujuan pendirian rumah ibadah 

6. Membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan 

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 

Berdasarkan Pasal (8) menyatakan bahwa tugas pokok FKUB adalah : 

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat 

2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi ormas keagamaan dan 

aspirasi masyarakat 

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur 

                                                             
26

PBMADMDN No.9 dan 8 Tahun 2006 

https://klikfkub.wordpress.com/2009/03/31/pbm-no9-dan-8-tahun-2006/
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4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama 

dan pemberdayaan masyarakat 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 

FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas: 

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. 

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dari aspirasi masyarakat. 

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk 

rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota. 

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
27

 

D. Gerakan dan Sasaran 

Berdasarkan hal-hal sudah dikemukakan di atas, maka gerakan dan sasaran 

yang hendak dicapai oleh FKUB adalah : 

1. Meningkatkan konsolidasi internal organisasi FKUB agar dapat 

memberikan pelayanan secara maksimal. Sasarannya adalah tertatanya 

sistem dan manajemen kelembagaan (organisasi FKUB) agar dapat 

memberikan pelayanan fungsional secara maksimal. 

2. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi, majelis-majelis agama, 

ormas-ormas keagamaan serta pihak terkait lainnya dalam pembinaan dan 
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Fathurrohman, 2012. PBMADMN N0 9 dan 8 Tahun 2006/FKUB Kab. Siak. Hlm 7 
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pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB). Sasarannya adalah 

terbinanya suasana yang kondusif yang didukung oleh adanya koordinasi 

& kerjasama yang harmonis antar semua pihak terkait secara fungsional, 

dalam pembinaan dan pemeliharaan KUB. 

3. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong 

partisipasi dan kerja sama umat beragama dalam memperkuat dasar-dasar 

KUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka 

persatuan dan kesatuan nasional. Sasarannya adalah terciptanya suasana 

kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan ajaran agama serta tumbuhnya saling pengertian, 

partisipasi dan kerjasama umat beragama, yang mendukung bagi 

pembinaan dan pemeliharaan KUB. 

4. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, guna menumbuh 

kembangkan dan memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, 

fungsi, dan tanggungjawabnya dalam rangka memelihara KUB. 

Sasarannya adalah terciptanya suasana yang kondusif bagi FKUB dalam 

memberdayakan diri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung 

jawab guna memelihara KUB. 

5. Meningkatkan pemahaman, saling pengertian dan partisipasi semua pihak 

dalam pendirian rumah ibadat sesuai dengan semangat PB2M nomor: 9 

dan 8 tahun 2006 guna memelihara KUB. Sasarannya adalah terbinanya 

suasana kondusif dalam pendirian rumah ibadat sesuai semangat PB2M 
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nomor : 9 dan 8 tahun 2006, dengan saling memahami, saling pengertian 

dan partisipasi semua pihak guna memelihara KUB 

Berdasarkan berbagai faktor dalam lingkungan strategic diatas, maka untuk 

keberhasilan peranan, tugas sesuai misi yang diemban oleh FKUB, terdapat 

beberapa faktor penentu keberhasilan, yaitu : 

1. Adanya dukungan Pemerintah, Majelis Agama, Ormas Keagamaan, 

Pemuka Agama dan Masyarakat. 

2. Terwujudnya komunikasi antar pimpinan umat beragama 

3. Berperannya Forum Kerukunan Umat Beragama dengan baik 

4. Berkurangnya kesenjangan politik, ekonomi, sosial dan budaya antar umat 

beragama. 

 Dalam al-Quran yang menjadi sumber ajaran utama Islam, juga dijelaskan 

oleh Allah terkait dengan anjuran agar dapat memanfaatkan keberagaman sebagai 

sebuah kekuatan dengan langkah awal pengenalan. Hal ini secara jelas 

disampaikan didalam al-Qur’an Surat Al-Hujarat : 13 yang berbunyi : 

ُ َهاٱنلَّاس  يُّ
َ
أ َُوَقَبآئَِلَُُيَٰٓ وٗبا ع  ُش  ۡم ُوََجَعۡلَنَٰل  نََثَٰ

 
َُوأ َُذَكرٖ ِن ُن  م َُخلَۡقَنَٰل  إِنَّا

ۡمُِعنَدُ ۡكَرَنل 
َ
ُأ ُإِنَّ ُِِِلََعاَرف ٓوا ْۚ ُُٱّللَّ ۡمُْۚإِنَّ َٰل  ۡتَقى

َ
َُأ  ١٣َُعلِيٌمَُخبرِيُُٞٱّللَّ

 Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
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paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
28

 

 Ayat tersebut memberikan penekanan pada perlunya untuk saling mengenal. 

Karena semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, maka akan semakin 

terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dengan cara saling menarik 

pelajaran dan pengalaman dari pihak lain, yang dampaknya tercerminnya 

kedamaian dan kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Saling mengenal 

yang digaris bawahi dalam ayat di atas adalah “pancing” untuk meraih manfaat 

dan bukan “ikan”nya. Maka dalam hal ini yang diberikan adalah caranya dan 

bukan manfaatnya, karena memberi pancing itu jauh lebih baik daripada memberi 

ikan. 

E. Visi dan Misi FKUB Kabupaten Siak 

1. Visi  

 Menjadi organisasi yang solid dan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan 

kerukunan umat beragama (KUB). 

2. Misi  

  Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, FKUB Kabupaten Siak 

mengemban misi sebagai berikut.  

1) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan organisasi melalui penataan 

sistem dan manajemen organisasi yang akuntabel dan transparan.  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Al-Wasim (Al-qur’an Tajwid Kode).Bekasi : Cipta Bagus Segara.Hlm 517 
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2) Menyelenggarakan pemeliharaan kerukunan umat beragama untuk 

menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif.   

3) Menyelenggarakan pemberdayaan untuk mewujudkan kerukunan umat 

beragama. 

4) Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pendirian rumah ibadat dengan 

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

F. Program, Kegiatan, Tujuan FKUB  

1. Program  

a. Peningkatan kualitas kelembagaan organisasi FKUB melalui penataan 

sistem dan manajemen organisasi yang solid  

b. Meningkatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama untuk 

menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif dalam 

memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta tumbuhnya saling 

pengertian, saling menghormati, partisipasi dan kerjasama antar umat 

beragama 

c. Pemberdayaan FKUB dalam suasana yang kondusif untuk melaksanakan 

tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabdalam pemeliharaan kerukunan 

umat beragama 

2. Kegiatan 

a. Memfungsikan sekretariat FKUB sebagai sentral kegiatan organisasi. 

b. Mengadakan dialog, diskusi, pengkajian dan penelitian masalah yang 

berkaitan dengan kerukunan umat beragamayang dilaksanakan melalui 

kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Kelompok Cendekiawan, 
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Kelompok Pemuda/Perempuan/Pendidik dalam mengkaji penyebab 

timbulnya keresahan dan konflik keagamaan. 

c. Mengusahakan tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang lebih 

layak dan kendaraan untuk operasional. 

d. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam pengembangan 

wawasan multikultural. 

e. Menyusun uraian tugas kepengurusan yang jelas, terukur, fungsional, dan 

koordinatif. 

f. Menyusun rencana anggaran program kegiatan yang realistik, transparan, 

dan akuntabel. 

g. Membuat website FKUB Kabupaten Siak yang dapat diakses oleh 

masyarakat 

h. Menyusun data basepotensi organisasi agar mengetahui kendala dan 

perkembangannya. 

i. Mengadakan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi 

j. Mengadakan pelatihan untuk membangun kader- kader yang mampu 

memerankan diri sebagai pemelihara kerukunan umat beragama. 

k. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah 

ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara 

pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah kepada walikota. 

Pemrosesan dan penerbitan surat rekomendasi tertulis atas permohonan 

pendirian rumah ibadat yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat 

dalam rapat FKUB dalam waktu tidak lebih dari 14 hari 
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l. Memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan 

pendirian rumah ibadat kepada walikota  

m. Meningkatkan silaturahim, musyawarah, dialog dan kerjasama dengan 

DP- FKUB, Pemda, Kemenag, Majelis Agama, Ormas Keagamaan, 

Muspida dan Pimpinan DPRD, Muspika dan instansi terkait lainnya 

secara berkala maupun insidental sesuai keperluan. 

n. Mengadakan evaluasi program pemberdayaan untuk mengetahui kendala 

dan sekaligus perkembangan kegiatan organisasi/kelembagaan. 

1. Tujuan 

a. Menghasilkan kualitas kelembagaan organisasi FKUB 

b. Mewujudkan pemeliharaan kerukunan umat beragama untuk 

menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif 

c. Mewujudkan pemberdayaan FKUB dalam suasana yang kondusif 

d. Mewujudkan kerukunan di antara umat beragama melalui kepatuhan 

terhadap peraturan perundangan- undangan tentang pendirian rumah 

ibadat
29

 

G. Sekretariat/Struktur Organisasi 

Kepengurusan FKUB Kabupaten Siak didasarkan atas Surat Keputusan 

Resmi Bupati Siak tanggal 22 tentang pembentukan pengurus Forum Kerukunan 

Umat Beragama periode tahun 2016-2021.
30
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 Rencana Strategis  Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Kabupetan Siak Tahun 

2016– 2021 yang Direncanakan Oleh Ketum FKUB Kabupaten Siak 
30

SK Bupati Siak Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Siak Periode 2016-2021 yang  Ditetapkan di Siak Sri Indrapura, 22 Februari 2016 
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Tabel Struktur atau Susunan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 

Kabupaten Siak.
31
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SK Bupati Siak Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Siak Periode 2016-2021 yang  Ditetapkan di Siak Sri Indrapura, 22 Februari 2016 
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Dr. H. Nursya 

Islam 
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Islam 
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Wihartim Kamal 

Islam 

ANGGOTA 

Nazimul Muluk, MA 
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