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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditemukan fakta bahwa hubungan umat beragama dalam kurun 5 tahun

terakhir ini secara umum sangat baik dan rukun, walaupun masih terjadi

terjadi konflik umat beragama dalam terutama yang berkaitan dengan

pendirian rumah ibadah dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat

ibadah. Di sisi lain harus diakui bahwa masih ditemukan potensi konflik

antar agama. Sensitifitas yang paling tinggi ditemukan antara agama

Kristen dengan Islam. Hal ini disebabkan oleh tiga hal; Pertama, Umat

Islam mengidentikkan Kristen dengan Yahudi, Kedua, Umat Islam

menganggap bahwa Kristen merupakan agama dakwah/ missionaries dan

Ketiga, berkaitan dengan prilaku umat Kristen yang tidak sesuai dengan

budaya yang berkembang di Riau, seperti berjudi, minuman keras,

memelihara babi, membakar anjing dan sebagainya. Pada hal prilaku

tersebut bukan budaya Kristen, tapi lebih kebiasaan orang Batak yang

kebetulan mereka kebanyakan beragama Kristen.

2. Pemimpin agama telah menunjukkan kearifannya dalam membina

hubungan antar umat beragama, sehingga tercipta kondisi harmonis dan

suasana hidup yang rukun. Kearifan ini dapat dilihat dengan ajakan

dakwah kepada umat yang tidak provokatif, mendiskreditkan satu agama

dengan agama lainnya. Para pemimpin agama juga berperan aktif
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melakukan dialog antar agama, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

Forum Kerukunan Umat Beragama, maupun lembaga lainnya. Kearifan

pemimpin agama di Riau juga dapat dibuktikan dengan banyaknya

bangunan rumah ibadah yang didirikan berdampingan, tanpa ada protes

dari pimpinan agama, seperti bangunan Masjid Raya An- Nur

berdampingan dengan Gereja HKBP di jalan Hang Tuah Pekanbaru.

3. Pemerintah telah berperan dalam menjaga hubungan antar umat beragama,

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun peran tersebut

belum optimal di seluruh daerah di Riau. Pemerintah pusat telah membuat

beberapa regulasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama,

membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pemerintah

pusat juga telah melakukan pemberdayaan FKUB sebagai wadah yang

bertanggungjawab membina kerukuan umat beragama. Hal ini dapat

dibuktikan dengan dianggarkannya FKUB dalam anggaran rutin di

masang-masing Kemenag sebesar 40 juta rupiah pertahun. Pemerintah

pusat juga melakukan pembinaan terhadap pengurus FKUB secara priodik.

Namun di daerah, belum semua daerah menganggarkan anggaran rutin

untuk FKUB, hanya sebagian kecil saja pemerintah daerah yang

memberikan situmulus terhadap pembinaan kerukunan tersebut.

4. Memperhatikan realitas hubungan antar umat beragama di Riau seperti

digambarkan sebelumnya, maka secara fikih siyasah dapat disimpulkan

bahwa kaidah fikih asasi yang dirumuskan mengenai prinsip hubungan

antara muslim dengan non muslim, antara lain; pada dasarnya hubungan
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eksternal bagi umat Islam dilandasi dengan prinsip perang; pada dasarnya

hubungan eksternal bagi umat Islam dilandasi dengan prinsip perdamaian.

Pembangunan rumah ibadah di Riau termasuk pada persoalan khilafiah.

Maka pendirian rumah ibadah non muslim di Riau dapat saja diizinkan

berdasarkan beberapa argumen, antara lain;

a. Riau bukanlah daerah yang ditaklukkan secara perang. Islam masuk ke

wilayah ini dengan cara damai. Maka non muslim berhak membangun

apapun di daerah mereka, termasuk rumah ibadah.

b. Ulama Malikiah cenderung membolehkan pendirian rumah ibadah non

muslim di luar Jazirah Arab. Mereka menjelaskan bahwa bila melarang

mereka untuk mendirikan gereja akan menimbulkan bahaya (mafsadat)

yang lebih besar, maka kita dibolehkan untuk tidak melarang mereka

mendirikan gereja.

c. Bila pemberian izin atau memberikan dukungan tertulis itu merupakan

kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi atau

Kabupaten/Kota, maka masyarakat muslim di Riau tidaklah dapat

dipersalahkan. Pada tingkat pemerintah, pemberian izin tersebut

merupakan kebijakan atau pelaksanaan hak warga negara. Pada tingkat

masyarakat pun, ketika rumah ibadah itu di wilayah mereka atau bukan

di tengah-tengah komunitas mayoritas muslim dan selayaknya

didirikan rumah ibadah mereka, maka pemberian izin tersebut tidaklah

dilarang. Hal ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemimpin dan

menjaga ketertiban atau kemaslahatan yang lebih besar.
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B. Saran

Penelitian tentang bentuk dan model hubungan antar umat beragama termasuk

kajian yang sangat penting terkait dengan keinginan bersama untuk menjadikan

Indonesia, Riau khususnya, menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera.

Beberapa saran dan rekomendasi dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Kepada umat Islam diharapkan memperhatikan kaidah-kaidah yang terkait

dengan interaksi hubungan antar umat beragama. Kepada non muslim

diharapkan memperhatikan norma-norma umat muslim yang memiliki

sikap dan nilai yang berbeda dengan agama yang dianutnya.

2. Kepada Pemerintah diharapkan kiranya menerbitkan regulasi yang sesuai

dengan kultur, budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia,

Riau khususnya.

3. Kepada pemerhati keagamaan yang concern pada kajian interaksi

hubungan antar umat beragama diharapkan dapat memberikan masukan

dan kritikan konstruktif terhadap kajian ini dalam rangka menciptakan

Indonesia yang damai, aman, dan sejahtera.


