
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama1 adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umatnya

baik dalam kaitannya dengan duniawi maupun ukhrawi. Agama termasuk di

antara unsur peradaban, dan merupakan faktor penting dalam suatu peradaban.

Bernard Lewis, menyebut peradaban Barat dengan sebutan “Christian

Civilization”, dengan unsur utama agama Kristian. Samuel P. Huntington juga

menulis: “Religion is a central defining characteristic of civilizations.”

Menurut Christopher Dawson, “The great religions are the foundations of

which the great civilizations rest.” Ada empat peradaban besar yang ada di

dunia yaitu; Timur, Barat, India, dan Cina. Keempat peradaban tersebut

menurut Huntington, terkait dengan agama Islam, Kristian, Hindu, dan

Konghuchu.2

Peradaban-peradaban kuno, seperti Mesopotamia dan Mesir Kuno juga

menempatkan agama sebagai unsur utama peradaban. Marvin Perry mencatat:

“Religion play at the center of Mesopotamian life. Every human
activity - political, military, social, legal, literary, artistic - was generally
subordinated to an overriding religious purpose. Religion was the
Mesopotamians' frame of reference for understanding nature, society, and

1 Dalam pandangan Islam, keberagamaan merupakan fithrah ( sesuatu yang melekat pada
diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya ).  Ini berarti bahwa manusia tidak dapat melepaskan
diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, karena agama merupakan  kebutuhan hidupnya. M.
Quraish Shihab, Wawasan Al- Quran: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan
Bandung, 1996, h. 375.

2 Lihat lebih lanjut, Samuel P. Huntington, Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order, Touchtone Books, New York, 1996, h. 47; Bernard Lewis, Islam and the West,
Oxford University Press, New York, 1993.
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themselves; it dominated and inspired all other cultural expressions and
human activities.” 3

Menurut Marvin Perry, agama menempati posisi sentral dalam

kehidupan masyarakat Mesopotamia. Seluruh aktifitas mereka baik di bidang

politik, militer, sosial, ilmu pengetahuan, maupun seni, secara umum

dipengaruhi oleh tujuan keagamaan. Agama menjadi bingkai berpikir (frame of

reference) masyarakat Mesopotamia dalam memahami alam, masyarakat dan

diri mereka sendiri. Hal itu mendominasi dan menginspirasi seluruh ekspresi

kebudayaan dan aktifitas kemanusiaan.

Tradisi peradaban Mesir Kuno, menempatkan agama sebagai sesuatu

yang sangat penting: “Religion was omnipresent in Egyptian life and

accounted for the outstanding achievements of Egyptian civilization. Religious

beliefs were the basis of Egyptian art, medicine, astronomy, literature, and

government.”4

Pakar sejarah Melayu, Syed Muhammad Naquib al-Attas,

menyebutkan, bahwa dalam perjalanan sejarah ketamadunan Melayu,

kedatangan Islam di wilayah kepulauan merupakan peristiwa terpenting dalam

sejarah kepulauan tersebut. (the coming of Islam seen from the perspective of

modern times … was the most momentous event in the history of the

Archipelago). Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pengantar di

3 Marvin Perry, Western Civilization A Brief History, Houghton Mifflin Company,
Boston-New York, 1997, h. 9.

4 Ibid, h. 15.
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kepulauan Melayu-Indonesia (the Malay-Indonesian archipelago) merupakan

“bahasa Muslim” kedua terbesar yang digunakan oleh lebih dari 100 juta jiwa.5

Melayu kemudian menjadi identik dengan Islam. Agama Islam menjadi

unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan budaya Melayu

kemudian berhasil menggerakkan masyarakat ke arah terbentuknya kesadaran

nasional. Al-Attas mencatat masalah ini:

“Together with the historical factor, the religious and language factors
began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the
logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part
of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its
national language… The coming of Islam constituted the inauguration of a new
period in the history of the Malay-Indonesian Archipalego” 6

Kamus Dewan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka,

Kementerian Pendidikan Malaysia, Johor Baru, 1989, juga menegaskan

keidentikan antara Islam dengan Melayu. Disebutkan, bahwa istilah “masuk

Melayu” mempunyai dua arti, yaitu (1) mengikut cara hidup orang-orang

Melayu dan (2) masuk Islam.

5 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, ISTAC, Kuala Lumpur, 1993,
h. 169-179. Angka 100 juta itu disebut al-Attas pada tahun 1969, saat ia menerbitkan bukunya
Preliminary Statement on a General Theory of Islamizatin of the Malay-Indonesian Archipelago.
Tahun 2003, jumlah Muslim di kepulauan itu sudah lebih dari 200 juta jiwa. Penduduk Muslim
Indonesia saja, ada sekitar 180 juta jiwa.

6 Ibid, h. 178. Di Indonesia, sampai sekarang, beberapa suku bangsa masih tetap identik
dengan Islam, seperti suku bangsa Aceh, Betawi, Minangkabau, Bugis, Makasar, Sunda, Madura,
Palembang, dan sebagainya. Keidentikan inilah yang diusahakan untuk dipisahkan oleh gerakan
misionaris Kristian di Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Sebagai
contoh, di Indonesia ada Yayasan Doulos yang secara aktif berusaha mengkristiankan suku Sunda.
Pada tanggal 16 Agustus 1999, Komplek Yayasan ini diserang kaum Muslimin, dan tidak
diizinkan dibuka kembali oleh pemerintah, karena melanggar berbagai peraturan kerajaan
Indonesia. (Majalah Media Dakwah, edisi Desember 1999). Namun, usaha misionari Kristian ini
cukup berhasil. Di Sumatera Barat, misalnya, usaha kristianisasi dilakukan dengan sungguh-
sungguh oleh Yanuka (Yayasan Nurkalimatullah dan Perkantas), dan hingga sekarang sudah ada
sekitar 80 pendeta dari suku Minang, yang aktif menyebarkan Kristian ke masyarakat Minang).
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Kehidupan orang Melayu dapat diartikan sebagai kawasan geografis

yang meliputi seluruh wilayah kependudukan manusia berbahasa rumpun

Melayu di Asia Tenggara terutama di kawasan kepulauan yang kini menjadi

unit-unit geopolitik atau negara Indonesia, Malaysia, Filipina, selatan Thailand,

kelompok-kelompok di Kampuchea dan Vietnam serta Taiwan. Defenisi  ini

harus dipahami berlandaskan bahasa karena faktor bahasa ini adalah satu-

satunya peninggalan sejarah kuno yang masih kekal menjadi bukti konkrit

akan terwujudnya kawasan berbagai kelompok rumpun Melayu.

Perkembangan sejarah politik kawasan Asia Tenggara telah mengalami

perubahan dalam pergolakan sosio-budaya manusia. berbagai kelompok yang

berkuasa menentukan identitas wilayah ini, sehingga kurun 19 kawasan

Vietnam selatan, etnis Melayu Champa menjadi menjadi kelompok etnik

minoritas. Wilayah budaya Melayu meliputi kawasan nusantara. Sistem sosio-

budaya merupakan proses interaksi sosial berbagai etnis dalam wilayah

nusantara. Wilayah ini adalah wilayah budaya melayu dan identitas tamadun

Melayu mengikuti perkembangan sosial.

Keberadaan wilayah Melayu pada umumnya berada di kawasan

khatulistiwa – equator – yang sekaligus ditandai oleh ekologi alam beriklim

hujan lebat sepanjang tahun dalam dua musim angin dan muka bumi yang

penuh diliputi oleh hutan hijau berada di sekitar pesisir pantainya. Di sepanjang

pesisir pantai, terutama di kuala sungai yang menjadi pelabuhan kapal untuk

perdagangan inilah munculnya segala kegiatan ekonomi dan pembinaan unit-

unit politik kenegaraan dalam bentuk kerajaan dan kesultanan yang kemudian
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berkembang untuk menguasai kawasan pedalaman sebagai empayar Melayu.

Karena kedudukan di berbagai kepulauan dan pesisir itu, kebudayaan dan

tamadun Melayu menjadi amat terbuka kepada berbagai pengaruh luar dan

asing dan secara lentur (flexible) menerima serta meresapi berbagai unsur itu

dan dipadukan menjadi Melayu.

Indonesia adalah bangsa majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya

agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai

realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai

bangsa dengan sebutan “mega cultural diversity” karena Indonesia terdapat

tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa

yang berbeda.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru, tetapi

memang  sesuatu yang sudah ada sejak lama. Istilah ini juga digunakan oleh

pemerintah Hindia-Belanda untuk menggambarkan struktur masyarakat

Indonesia.7 Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua sisi,

yaitu; pertama, majemuk secara horizontal. Ditandai oleh kenyataan adanya

kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa,

agama, adat, serta kedaerahan. Kedua, secara vertikal, struktur masyarakat

Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan bawah yang

cukup tajam. Struktur masyarakat majemuk pada dasarnya tidak bisa

ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas sosial. Sebaliknya justru menjadi

7 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 27-40.
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potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan

terbangunnya civil society.8

Indonesia yang terbangun dari struktur negara bangsa (nation state)

tidak dapat menghindari dari keniscayaan kemajemukan (plural). Sejarah telah

menorehkan realitasnya melalui wujud kemerdekaan keindonesiaan sebagai

hasil bahu-membahu dari kekuatan kemajemukan yang dimiliki bangsa ini.

Dalam prinsip dasar demokrasi, kemajemukan (pluralitas) menjadi sebuah

fenomena kunci, sebab hakikat berdemokrasi dalam sebuah Negara bangsa ada

pada transformasi nilai dari heterogenitas teritorial, sosial (SARA), budaya ke

dalam bentuk homogenitas politik sebagai konsensus untuk berada bersama-

sama dalam sebuah bangsa demi mencapai tujuan bersama yang di dalamnya

ada hak dan kedudukan yang sama, ada saling pengakuan terhadap keberadaan

masing-masing elemen. Perbedaan dalam bentuk heterogenitas tersebut hanya

akan menjadi sebuah potensi kolektif telah terwujud dalam konsensus tujuan

hidup bersama dengan jaminan tidak akan ada negasi terhadap salah satu unsur.

Ketika terjadi pengingkaran terhadap salah satu unsur, pemberontakan nilai

akan terlihat lewat berbagai ekspresi yang fenomenanya kini nampak di

Indonesia.

Pluralitas agama sebenarnya bukan fenomena baru, akan tetapi secara

de jure sudah ada sejak tahun 1945 dan agama yang diakui oleh Negara ada

lima agama yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Pada masa

pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur) ditambah  satu lagi yaitu, agama

8Heru Nugroho, Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi. Dalam Jurnal UNISIA
No.40/XXII/IV (Yokyakarta : UII, 1999), h. 129.
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Konghuchu 9 Pluralitas agama dalam kehidupan sehari-hari dan berlainan

agama  adalah suatu kenyataan  dalam aktivitas kehidupan. Pluralitas agama

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan  atau kenyataan ini adalah sebuah

kenaifan atau bertentangan dengan sunnatullah.

Pluralitas agama menyimpan potensi kemajemukan segenap unsur

masyarakat yang ada. Ini menjadi mozaik kehidupan yang indah dan nyaman

untuk dinikmati. Di sisi lain, kemajemukan itu menyimpan potensi  untuk

menimbulkan masalah, konflik dan pertentangan dalam masyarakat bila tidak

ditanggapi dengan bijaksana, dapat memicu sebuah pertikaian yang mendalam

dan luas. Tampaknya itu yang telah dan  sedang terjadi pada bangsa ini.

Berbagai konflik sosial yang bernuansa agama telah terjadi di beberapa

wilayah di tanah air yang tentu saja berdampak kepada integrasi bangsa.10

Mengingat pluralitas agama merupakan keniscayaan sosiologis, perlu

ditingkatkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan memperluas

wawasan paham keagamaan, agar perbedaan yang ada bukannya menambah

potensi konflik melainkan menjadikan pluralitas sebagai aset budaya dan

politik.11 Dalam pembangunan bidang politik, mestinya tokoh-tokoh agama

berdiri paling depan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi

manusia, karena mereka paling sadar akan hakikat kemanusiaan  dan paling

siap menerima perbedaan. Dalam kenyataan, tokoh agama dan lembaganya

9 Robert Hardaniwarya, Dialog Umat Kristiani dengan Umat Pluri-Agama/Kepercayaan
di Nusantara, (Yokyakarta : Kanisius, 2001), h. 27-45.

10 Beberapa contoh  dari pertikaian yang bernuansa religious di tanah air dasawarsa
terakhir ini dapat dilihat dalam MOH. Soleh Isre, Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer,
(Jakarta : Depag RI, 2003).

11 Nurcholis Madjid,dikutip dalam Pengantar Ahmad Baso, Civil Society Versus
Masyarakat Madani, (Bandung :Pustaka Hidayah, 1999), h. 23-24.
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cenderung bersikap eksklusif sehingga akhirnya mereka bukannya sebagai

problem solver, tetapi sebagai problem maker.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang terdiri dari beribu-ribu

pulau dengan berbagai latar belakang suku dan adat istiadat, agama, budaya

dan lain sebagainya. Untuk menghindarkan disintegrasi bangsa, dari awal

pendirian negara ini telah meletakkan dasar bagi pembinaan kerukunan antar

umat beragama. Hal ini telah dituangkan melalui UUD 1945, baik yang

terpatri dalam pembukaan (Ketuhanan yang Maha Esa) ataupun pada batang

tubuh UUD 1945 tersebut (pasal 29). Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan

hidup antar umat beragama merupakan kondisi yang harus diciptakan bagi

pembangunan di Indonesia.12

Sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di

Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu :

1. Pembentukan Departemen Agama RI

Di Indonesia terdapat agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam,

Kristen, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghuchu. Maka untuk melayani

kehidupan beragama agar berjalan dengan rukun, dibentuklah Departemen

Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946. Dalam departemen tersebut

terdapat beberapa direktorat Jendral, antara lain: Direktorat Jendral

Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji, Direktorat Jendral

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jendral Bimbingan

Masyarakat Kristen Katolik, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

12 Mukti Ali, Kehidupan Beragama dalam Proses Pembangunan Bangsa (Bandung,
1975), h. 42.
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Kristen Protestan, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan

Buddha.

2. Agree in Disagreement

Untuk mewujudkan kerukunan dalam keragaman agama seperti di

Indonesia tidaklah mudah, karena setiap agama memiliki doktrin agama

masing-masing, yang berprinsip bahwa agama merekalah yang benar.

Menurut Mukti Ali, ada beberapa pemikiran tentang upaya mencapai

kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama. Menurut pendapat-

pendapat tersebut, kerukunan dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

sinkretisme, rekonsepsi, sintesa, penggantian, dan agree in disagreement.13

Dari kelima bentuk di atas, cara agree in disagreement adalah

solusi terbaik untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Melalui

cara ini, pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dianutnya

adalah paling baik dan paling benar. Harus diakui bahwa di samping

terdapat perbedaan antara satu agama dengan agama lain, banyak pula

persamaan-persamaannya. Berdasarkan pengertian itulah sikap saling

menghormati dan menghargai muncul, disamping tidak boleh adanya

sikap saling memaksa satu dengan yang lainnya. Dengan dasar inilah maka

kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama dapat diciptakan.

3. Tiga Kerukunan

Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup umat

beragama, diupayakan ada tiga kerukunan, yaitu :

13 Mukti Ali, Op. Cit, h. 43.
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a. Kerukunan intern umat beragama

b. Kerukunan antar umat beragama

c. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah

Selama puluhan tahun sejak 1966, secara umum Surat Keputusan

Bersama selanjunya disebut S.K.B menjadi dasar hukum yang popular

untuk mengatasi permasalahan, khususnya dalam penegakan hukum yang

bersifat lintas sektoral.

Meski secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan

berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat

lemah. Bahkan ada kesan, paradigma dan perspektif pemerintah dalam

melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih

dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan berbagai konflik

tersebut adalah dengan mengeluarkan S.K.B yang dalam tata hukum di

Indonesia masih menjadi polemik.

Salah satu contoh S.K.B ini adalah Keputusan Bersama Menteri

Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2008, dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau

Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (J.A.I) dan Warga

Masyarakat yang ditetapkan 9 Juni 2008.

Selain S.K.B ini terdapat juga beberapa Peraturan Mentri lain

meski dengan penamaan yang berbeda-beda, seperti Peraturan Bersama
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Menteri selanjutnya ditulis PBM Mentri Agama Nomor: 9 Tahun 2006 dan

Menteri Dalam Negeri 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; Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979

Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar

Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; dan Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/ BER/ Mdn-

Mag/ 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam

Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan

Ibadat Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya. Dalam tataran konseptual,

kebijakan yang kemudian dituangkan secara tertulis oleh pejabat yang

berwenang dibedakan menjadi dua, yaitu peraturan (regeling) dan

keputusan (beschiking).

Era Tap No XX sudah lewat karena dicabut oleh Tap No: III/

MPR/ 2000 dan dicabut pula oleh Tap No: I/ MPR/ 2003 yang

mengamanatkan dituangkannya tata urutan peratutran perundang-

undangan dalam Undang-undang. Undang-undang dimaksud telah dibuat

yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.
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Keberadaan PBM ini merupakan salah satu bentuk hukum yang

merupakan pelaksanaaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Itulah sebabnya mengapa PBM ini berjudul

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Adapun substansi atas pedoman ini mencakup tiga hal, yaitu (1)

pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, dan (3) pendirian rumah ibadat.

Memperhatikan luasnya cakupan Pasal 22 huruf a dan Pasal 27 ayat (1)

huruf c UU 32/2004, sebenarnya diperlukan banyak sekali pedoman bagi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, Peraturan Bersama Menteri adalah Peraturan

Menteri, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri adalah Surat

Keputusan Menteri. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan

PBM ini terkait dengan Pasal 6 ayat (3), sementara dalam kerangka

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, PBM ini terkait dengan pasal 22

huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf c, dan pasal 26 ayat (1) huruf b. Selain

mengacu berbagai pasal tersebut di alas, PBM ini juga mempertimbangkan

masak-masak beberapa pasal dalam Undang Undang Dasar 1945. Hal ini

sepenuhnya dirumuskan dalam konsideran menimbang: a. bahwa hak

beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun ; b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan

beribadat menurut agamanya; dan c. bahwa negara menjamin
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kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tidak efektifnya S.K.B ini juga disebabkan adanya perbedaan nilai

dalam S.K.B dan ajaran agama tertentu. Secara teologis dogmatis

misalnya, sifat gereja itu merupakan persekutuan universal yang tidak

dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini memutus atau menghalangi

hubungan gerejawi dari luar negeri kepada gereja dalam negeri Indonesia

berarti menolak keberadaan agama Kristen. Bantuan gerejawi dari luar

negeri seharusnyalah dipandang sebagai hal yang menguntungkan bagi

kehidupan agama di Indonesia secara keseluruhan, oleh karena itu tidak

perlu dihalangi.

Kerukunan antar umat beragama14 dapat diwujudkan dengan;

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama

2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu

3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan mematuhi peraturan

keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau

Pemerintah.

Dengan demikian akan dapat tercipta keamanan dan ketertiban

antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan

masyarakat berbangsa dan bernegara.

14 Komarudin Hidayat “Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum”.
(Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2001), h. 77.
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Prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam

dituangkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat

Islam, sejak masa Rasul SAW, masa Sahabat sampai sekarang. Prinsip-

prinsip itu antara lain :

a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama

(Q.S. al-Baqarah : 256)

b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil

dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak

memusuhi, tidak memerangi dan tidak megusir orang Islam (Q.S. al-

Mumtahanan :8)

c. Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam

mengakui eksistensi agama lain (Q.S. Ali Imran :19,85 ; al-Maidah : 3,77;

at-Taubah: 33). Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk

menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan

menurut syari’at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan

menurut syari’at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139

dan al-Kafirun : 1-6).

d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan

menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli Kitab (Q.S. al-

Maidah : 5)

e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga

tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga
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tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada

hari akhir (H.R. Muttafaqun ‘Alaih).

Menghormati berarti mengakui secara positif keberadaan pihak lain,

termasuk keyakinannya. Menghargai, melebihi sikap hormat, berarti melihat

hal-hal positif dalam agama dan kepercayaan orang lain. Sikap ini bukan

berarti masuk ke dalam relativisme, kosmopolitanisme dan sinkretisme

agama.15

Jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 6.145..671 jiwa, terdiri dari

3.021.494  laki-laki dan 3.124.177 perempuan.16

Jumlah pemeluk agama di Provinsi tahun 2015 tercatat sebagai

berikut: 1. Islam 5.515.169 atau 89,27 peraen. 2. Kristen 454.176 jiwa atau

7,87 persen. 3. Katolik 61.209 jiwa atau 1,06 persen. 4. Hindu 4.012 jiwa

setara dengan 0,07 persen 5. Budha 106.166 jiwa atau 1,84 persen. 6.

Konghuchu 4.505 jiwa atau 0,08 persen. 7. Lain-lain 434 jiwa atau 0,87

persen17 Sebagian besar penganut Islam di Riau berasal dari suku melayu,

baik melayu pesisir maupun melayu darat.

Agama Islam tetap dominan di Provinsi Riau, sebagaimana Indonesia

secara umum. Pemeluk agama Kristen Protestan, Buddha, Katholik, Hindu

dan Konghuchu pun juga mendiami Provinsi ini. Banyak terdapat mesjid.

15 Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Persfektif
Filsafat Perennial, (Jakarta : Paramadina, 1995), h. 6 dan 41.

16 Data diambil dari buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015,
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Pusat
Statistik Provinsi Riau) h. 35.

17 Ibid, h. 130-131.
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Bahkan, di beberapa titik mesjid dan gereja dibangun berdekatan. Ini

membuktikan tingginya tingkat kerukunan umat beragama di Riau.

Kondisi kehidupan beragama masyarakat Riau sejak dahulu sampai

saat sekarang cukup aman dan damai serta berjalan sesuai tatanan sosial yang

ada dalam masyarakat. Pemeluk dari berbagai agama yang ada di daerah ini

seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu relatif hidup

rukun dan damai berdampingan mesra dalam ayoman pemerintah daerah.

Meskipun ada konflik, tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian

material yang besar.

Masih ditemukan permasalahan krusial yang dihadapi misalnya

pendirian rumah ibadah yang menyalahi aturan izin pendirian rumah ibadah

(IMB). Tentunya hal ini bertentangan dengan PBM (Menag dan Mendagri)

nomor 9 dan 8 tahun 2006.

Salah satu persoalan yang mengganjal adalah berkaitan dengan

Pengaturan rumah ibadah. Hal ini terlihat dalam PBM Bab IV tentang

Pendirian Rumah Ibadah Pasal 14, sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis bangunan gedung.

2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahwa
pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. Daftar nama dan Kartu Tanda Tangan Penduduk pengguna rumah

ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh
pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

c. Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama (Kantor
Kementerian Agama, Pen) Agama Kabupaten/Kota dan;

d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
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3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya
lokasi pembangunan rumah ibadah.18

Permasalahan terletak pada tiga hal, antara lain; Pertama, Dukungan

masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan

oleh lurah/kepala desa. Masyarakat Melayu Riau memiliki keberatan baik

dari sisi normatif keagamaan maupun dari sisi sosial. Ikut mendukung

pendirian rumah ibadah penganut agama lain dinilai bertentangan dengan

akidah Islam. Demikian juga pengesahan dari lurah atau kepala desa dinilai

bertentangan dengan akidah Islam. Mereka menilai mendukung berarti

menolong pemeluk agama lain dalam mendirikan rumah ibadah agama lain.

Kedua, Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama

(Kantor Kementerian Agama) Agama Kabupaten/Kota yang mana mereka

juga beragama Islam. Ketiga, Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota

yang mana mereka juga beragama Islam.

Ketiga permasalahan di atas menyisakan gesekan ketika penganut

agama lain ingin mendirikan rumah ibadah. Sekalipun banyak nash yang

menganjurkan toleransi terhadap penganut agama lain, berkenaan dukungan

di atas masih diyakini sebagai bertentangan dengan akidah Islam.

Di sisi lain, secara sosiologis, masyarakat pedesaan atau masyarakat

lokal yang cenderung homogen merasa keberadaan pemeluk agama lain di

lingkungannya sebagai ancaman tersendiri. Sehingga keberadaan rumah

18 M. Yusuf Asry (ed). Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia (Pelaksanaan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dam 8 Tahun 2006), (Jakarta:
Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan , 2011), h.
Xxiii-xxiv.
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ibadah lain seringkali dipersoalkan, bahkan menimbulkan gejolak sosial yang

mengarah ke konflik antara pemeluk agama. Tak jarang, pada beberapa kasus

terjadi pembongkaran rumah ibadah agama lain.19 Bila dilihat lebih dalam,

ternyata perlakuan yang sama terjadi pada rumah ibadah penganut aliran lain

sekalipun mereka juga muslim. Pada kasus terakhir ini disebabkan mereka

menilai penganut aliran lain tersebut sebagai aliran sesat atau keberadaannya

meresahkan masyarakat.

Persoalan lain justru ditimbulkan oleh semangat kerukunan yang

berlebihan, antara lain; menurut seorang Pendeta Protestan di Dumai, ada

beberapa umat Islam yang memberikan bantuan pembangunan gereja, berupa

semen dan pasir. 20 Sebagian tokoh muslim menyatakan tidak masalah

menghadiri perayaan atau kegiatan keagamaan agama lainnya. Menurut

Khaidir, tidak masalah bila umat Islam hanya berkunjung ketika natal

diperingati oleh umat Kristiani atau hanya sekedar menjaga situasi aman saja.

Bahkan sebagian masyarakat ada yang mengucapkan selamat natal.21 Fakta-

fakta ini menunjukan semangat toleransi yang telah melewati batas-batas

yang diajarkan Islam. Islam melarang umatnya untuk saling tolong menolong

dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 2;

َ َشِدیُد اْلِعقَاِب (َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ ... َ إِنَّ هللاَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا هللاَّ )2َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َعلَى اْإلِ

19 Seperti penutupan tempat ibadah milik Boy Sitompul yang terletak di jalan Arengka
atas ( berbatasan dengan konflek perumahan Sidomulyo Timur ), disebabkan konflik dengan umat
Islam setempat. Akhirnya tempat ibadah tersebut ditutup oleh pemerintah kota Pekanbaru melalui
Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 451/ Kesbang/ V-2008/285, tanggal 30 Mei 2008,
yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas  nama Walikota Pekanbaru.

20 Wawancara, 8 Agustus 2016.
21 Khaidir,tokoh agama Islam Dumai, Wawancara, 8 Agustus 2016.
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Artinya: ...dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan

ketaqwaan dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa

dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah

amat pedih azab-Nya (QS. Al-Maidah; 2).22

Mengenai makna al-Birr dan al-Taqwa, serta al-Itsm dan al-‘Udwan,

Al-Sa’di menjelaskan bahwa al-Birr merupakan nama bagi seluruh perbuatan

yang dicintai dan diridhai Allah baik perbuatan yang bersifat lahiriah maupun

bathiniah, atau baik yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Dan

al-Taqwa di sini dimaknai dengan meninggalkan segala perbuatan yang

dibenci Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan lafaz al-Itsm bermakna

kemaksiatan. Dan al-‘Udwan berarti pelanggaran (melampaui batas) terhadap

manusia baik terhadap darah, harta maupun kehormatan mereka. Seorang

hamba wajib menghentikan diri dari segala kemaksiatan dan kezaliman, lalu

membantu orang lain untuk meninggalkannya.23

Dalam hal ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyuruh

hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam melakukan

perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Serta melarang dari saling

tolong-menolong dalam kebatilan, dosa dan perbuatan yang haram.24

Rasulullah bersabda;

ثَنَا إِْسَماِعیُل  ثَنَا یَْحیَى ْبُن أَیُّوَب َوقُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد َواْبُن ُحْجٍر قَالُوا َحدَّ َعِن اْلَعالَِء -یَْعنُوَن اْبَن َجْعفٍَر -َحدَّ
ِ عَ  َمْن َدَعا إِلَى ھًُدى َكاَن لَھُ ِمَن األَْجِر « قَاَل - صلى هللا علیھ وسلم-ْن أَبِیِھ َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

22 Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, h.
142.

23 Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di. Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-
Mannan, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Dar al-Haqq, 2015), h. 279-280.

24 Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Juz 2, (T.Tp: Dar Thayyibah; 1999), h. 12.
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ِإلْثِم ِمْثُل آثَاِم ِمْثُل أُُجوِر َمْن تَبَِعھُ الَ یَْنقُُص َذلَِك ِمْن أُُجوِرِھْم َشْیئًا َوَمْن َدَعا إِلَى َضالَلٍَة َكاَن َعلَْیِھ ِمَن ا
25».َمْن تَبَِعھُ الَ یَْنقُُص َذلَِك ِمْن آثَاِمِھْم َشْیئًا 

Artinya;Yahya ibn Ayub, Qutaibah ibn Sa’id dan Ibnu Hujr, mereka berkata
bahwa Ismail –Yaknun ibn Ja’far- memberitakan kepada kami, dari
al-Ala’ dari ayahnya, dari AbiHurairah bahwa Rasulullah Saw
bersabda; “Barang siapa mengajak kepada hidayah, ia mendapatkan
balasan dan seperti balasan orang yang mengikutinya, tanpa
dikurangi sedikitpun. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, ia
mendapatkan dosa dan seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa
dikurangi sedikitpun. (HR. Muslim)26.

Imam Nawawi ketika memberikan penjelasan terhadap hadits ini

mengemukakan bahwa sama saja apakah dia yang memulai untuk melakukan

hidayah atau kesesatan tersebut atau dia juga mengikuti orang sebelumnya.

Hal itu juga berlaku bagi pengajaran suatu ilmu, ibadah, adab (akhlak) atau

lainnya. Sabda Nabi yang menyatakan; “orang yang mengamalkan

setelahnya”  bermakna bahwa kebiasaan tersebut diamalkan orang lain

semasa hidupnya atau setelah ia wafat.27

Al-Khazin menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah memberikan

larangan “Janganlah sebagian kamu menolong sebagian lainnya dalam dosa

yaitu kekafiran dan permusuhan yaitu kezaliman”.28

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa memulai melakukan kesesatan

seperti beribadah kepada selain Allah, kemusyrikan atau kekafiran, seperti

dengan mendirikan rumah ibadah nonmuslim akan dikenai dosa bagi dirinya

25 Imam Muslim. Shahih Muslim, Juz 8, (Beirut: Dar al-Jail, t,th), h. 62. Hadits ini dikutip
Ibnu Katsir dalam Kitab Tafsirnya dengan lafaz yang berbeda. Dan penulis tidak menemukan
dalam kitab Shahih Muslim dengan menggunakan lafaz tersebut.  Berikut hadits yang dikutip Ibnu
Katsir tersebut;
من دعا إلى ھدي كان لھ من األجر مثل أجور من اتبعھ إلى یوم القیامة، ال ینقص ذلك من أجورھم شیئا، ومن دعا إلى 

ام من اتبعھ إلى یوم القیامة، ال ینقص ذلك من آثامھم شیئا" .ضاللة كان علیھ من اإلثم مثل آث
26 Ibnu Katsir. Op. Cit, h. 14.
27 Imam Nawawi. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, Juz 16, (Beirut: Dar

Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1392H), h. 227.
28 Khazin. Tafsir al-Khazin, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 6.



21

sendiri dan dosa orang-orang setelahnya yang menggunakan rumah ibadah

tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya, mendirikan mesjid atau mushalla

tempat ibadah kaum muslimin. Pelakunya mendapatkan pahala dan pahala

orang-orang yang beribadah setelahnya.

Untuk melihat bagaimana  hubungan antar umat beragama di tanah

Melayu ini, akan dituangkan dalam sebuah penelitian  yang berjudul;

Hubungan Antar Umat Beragama di Riau dalam Perspektif Fikih Siyasah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah,

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melihat dan menyikapi

perbedaaan di antara umat beragama di Riau.

B. Identifikasi Masalah

Dari tema yang diteliti, yang bisa diidentifikasi sebagai masalah, antara

lain :

1. Kerukunan antar umat beragama di Riau .

2. Regulasi perundang-undangan yang mengatur hubungan antar umat

beragama di Riau.

3. Kendala yang didapati dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama

di Riau.

4. Peran pemerintah dalam mewujudkan kerukunan antara umat beragama di

Riau.

5. Kondisi ril hubungan antar umat beragama di Riau.

6. Upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama di

Riau.
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7. Potensi konflik antar umat beragama di Riau.

8. Upaya yang dilakukan utuk meredam konflik antar umat beragama di Riau.

9. Pandangan Fikih  terhadap Hubungan antar Umat beragama di Riau

tersebut.

C. Batasan Masalah

Masalah hubungan dan kerukunan umat beragama meliputi tiga hal

yaitu, kerukuanan intern umat beragama, ekstern umat beragama dan antar

umat beragama dengan pemerintah. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan

kepada kerukunan antar umat beragama saja yaitu, antar Islam dengan Kristen,

Katolik, Buddha dan Hindu.

Dari segi geografis Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota yaitu; Kabupaten

Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.29 Mengingat luasnya lokasi

penelitian, maka penulis hanya mengambil sampel 4 kabupaten/kota yaitu,

Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten

Rokan Hulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, masalah

utama yang penulis teliti adalah masalah kerukunan antar umat beragama

dengan rumusan masalah sebagai berikut:

29 Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau, Op. cit, h. 2-3.
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1. Bagaimana realitas hubungan umat beragama di Riau?

2. Bagaimana kearifan pemimpin agama dalam membina hubungan atau

kerukunan beragama di Provinsi Riau?

3. Apa peran Pemerintah Provinsi Riau dalam membina keharmonisan antar

umat beragama?

4. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap dinamika hubungan antara umat

beragama di Riau?

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan guna menjadi pedoman bagi umat Islam

dan umat beragama lainnya untuk senantiasa berkomitmen menjaga dan

memelihara hubungan antar umat beragama, dengan membangun kerukunan

umat  beragama pada masyarakat yang majmuk ini yang berlandaskan toleransi

yaitu mengedepankan sikap saling memahami, saling menghargai dan

menghormati antar satu agama sesuai kaedah-kaedah agama masing-masing

dan tetap menjunjung tinggi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Disertasi  ini ditulis untuk memberikan pandangan dan analisa yang

berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penulis

mengklasifikasikan beberapa penelitian terkait dengan tema state religious

regulation dan religious conflict.
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1. State Religious Regulation

Dalam hal ini akan dipaparkan beberapa penelitian  terkait

peraturan atau kebijakan pemerintah tentang hal keberagamaan warganya,

termasuk pula sub bagian yang menjadi bahasan dalam kebijakan tersebut,

seperti pemberdayaan FKUB dan lainnya sebagai berikut:

Alirman Hamzah, Kerukunan Antar umat Beragama di Indonesia

dari  Era Orde Baru Hingga Reformasi (Studi Kebijakan Pemerintah

1966-2007) Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Dalam

disertasi ini menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar kebijakan

pemerintah Orde Baru dengan pemerintah Orde Reformasi terletak pada

teori dan pendekatan yang digunakan. Kebijakan pemerintah Orde Baru

cenderung menggunakan teori akomodasi yang bersifat coersif dengan

pendekatan top down, sehingga banyak kebijakan pemerintah Orde Baru

mendapat resistensi besar dari umat beragama. Sedangkan kebijakan Orde

Reformasi cenderung menggunakan teori sosiologi yang bersifat

kompromistis dengan pendekatan bottom-up, sehingga banyak kebijakan

pemerintah Orde Reformasi tentang kerukunan dapat diterima oleh umat

beragama. Terdapat kesamaan pada latar belakang pembinaan kerukunan

hidup umat beragama di Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi, yakni

sama-sama dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik antar umat beragama.

Bedanya, Orde Baru disebabkan oleh kasus-kasus penyiaran agama yang

meresahkan umat Islam, pendirian rumah ibadah, dan penodaan agama.

Sedangkan Orde Reformasi disebabkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan
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antar umat beragama akibat krisis ekonomi, pertarungan politik, lemahnya

legitimasi pemerintahan, dan lemahnya kemampuan pemerintah

memperbaiki ekonomi bangsa.

Kustini, Efektifitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor

9 dan 8 Tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI, 2009.Yang

mengadakan penelitian di 13 kota, yakni Banda Aceh, Medan, Padang,

Tanjung Pinang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Pontianak,

Palangkaraya, Banjarmasin, Kendari dan Ambon. Dengan memakai

metode penelitian kuantitatif, mendapatkan hasil analisis regresi

menunjukkan bahwa manfaat sosialisasi PBM berpengaruh secara sangat

nyata terhadap kerukunan umat beragama. Variabel tersebut berpengaruh

sebesar 17,4%. Persentase pengaruh tersebut meskipun masih relatif kecil

tetapi menunjukkan bahwa diseminasi informasi tentang PBM, keberadaan

peraturan terkait PBM (PerGub), peran Pemda dan Majelis agama dalam

kerukunan umat beragama, serta FKUB yang dinamis dapat memberi

kontribusi positif dalam menciptakan kondisi kerukunan umat beragama.

Keberadaan Peraturan Gubernur terkait PBM di beberapa daerah sangat

kurang, hal ini menunjukkan bahwa respon pemerintah daerah terhadap

keberadaan PBM perlu ditingkatkan.

Ibnu Hasan Muchtar, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama

di Kalimantan Barat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

penegakan pekerjaan FKUB itu (provinsi/bupati) yang ditugaskan oleh

PBM belum tuntas dilaksanakan. Khusus pada penerbitan rekomendasi



26

untuk tempat membangun ibadah, tidak satu rekomendasipun telah

diterbitkan oleh FKUB Pontianak sejauh ini, fasilitas dan dana yang

dialokasikan untuk FKUB di tingkat Provinsi dan Bupati belum tersedia.

Kendala utama dalam isu ini adalah gesekan antara lokal

Pemerintah/Pemda dengan pejabat FKUB, terutama Kepala FKUB yang

disebabkan oleh masalah politik dalam pemilihan umum 2008. Selama

penelitian ini dilakukan, masalah yang  dihadapi oleh FKUB Pontianak

pada pendanaan karena pemerintah daerah dari Pontianak itu pada keadaan

defisit.

Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi

Konflik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum

dan HAM RI, 2011 tentang “Evaluasi Efektivitas Peraturan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”

dengan lokasi penelitian di empat Provinsi yaitu Sumatera Barat, Nusa

Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Barat menghasilkan bahwasanya

peraturan tersebut belum cukup efektif karena beberapa hal diantaranya

masih terjadi konflik antar umat beragama, belum seriusnya pemerintah

daerah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, dan belum

berdayanya FKUB sebagai wadah tokoh-tokoh agama untuk mengelola

perbedaan dan memfasilitasi pendirian rumah ibadah, penyebab lain yakni

masih ditemukannya perbedaan tafsir terhadap isi/materi PBM tersebut.

Isharyanto, “Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia”, Peraturan Menteri ini sejalan dengan HAM, yakni melindungi
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HAM khususnya kebebasan beragama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28j

UUD 1945 yang dijadikan sebagai prinsip umum dan motif yuridis

dibutuhkannya izin pendirian rumah ibadah.

2. Religious Conflict

The International Crisis Group yang meneliti tentang konflik

pengrusakan rumah ibadah HKBP Ciketing, Bekasi yang menghasilkan

bahwa beberapa penyebab konflik tersebut adalah terdapatnya proses

“kristenisasi” atau upaya pembaptisan masal yang meresahkan warga

muslim dan penghinaan terhadap Islam.

Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat

Keagamaan Departemen Agama RI melalui Bagian Proyek Peningkatan

Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama pada tahun anggaran 2003

telah melakukan “Penelitian Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai

Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama”. Penelitian ini

dilakukan di enam daerah Provinsi, yaitu: Sumatera Utara (Medan), DKI

Jakarta, DI Yogyakarta, Bali (Denpasar), Kalimantan Selatan

(Banjarmasin), dan Sulawesi Selatan (Makasar). Penelitian ini

melatarbelakangi bahwa rumah ibadah sebagai sentral kegiatan keagamaan

juga sebagai tempat strategis untuk peningkatan kerukunan umat

beragama. Namun dalam penyiaran agamanya seringkali para pemuka

agama tidak memperhatikan aspek peningkatan kerukunan umat

beragama. Dengan demikian, kesan yang timbul adalah rumah ibadah dan
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penyiaran agama dapat memicu ketidakharmonisan antar penganut agama

yang berbeda.

Sedangkan penelitian yang ditulis ini, lebih kepada tinjauan realitas

dan fakta-fakta hubungan umat beragama di lapangan, baik dalam

persoalan sosial kemasyarakatan, ibadah aqidah, ekonomi dan lainnya.

Kemudian fakta-fakta tersebut diukur dan ditelaah menurut tinjauan fikih

siyasah.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Hubungan Antar Umat Beragama di Riau

Perspektif Fikih Siyasah merupakan penelitian lapangan (Field research),

karena studi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah interprestasi

fakta dan data yang didapatkan di lapangan. Adapun pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga tidak menggunakan

prosedur-prosedur analisis kuantitatif atau persentase angka-angka.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, yang memfokuskan pada

Kabupaten dan Kota, antara lain; Kota Dumai, Kota Pekanbaru,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu. Daerah-daerah

ini dipilih dengan beberapa pertimbangan berikut ini; Pertama, sama-sama

pernah terjadi konflik antar umat beragama. Berikut data konflik umat

beragama yang pernah terjadi di empat Kabupaten/Kota di atas.
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1. Kota Dumai

Tabel 1

No Jenis Konflik Tahun Keterangan

1 Pembakaran Gereja HKBP di jalan

Inpres 1 Simpang Kompi Bagan

Besar

2015 Dapat

didamaikan

2 Penolakan rumah ibadah Klenteng

Konghucu jalan Sidorejo Barat

2015 Pembangunan

dihentikan

3 Penolakan Klenteng Konghucu jalan

Pinang Gg. Salam Dumai Barat

2016 Pembangunan

dihentikan

Data diambil dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Dumai tahun

2017

2. Kota Pekanbaru

Tabel 2

No Jenis Konflik Tahun Keterangan

1 Penolakan warga muslim terhadap

berdirinya Klenteng di Komplek

Perumahan Graha Hang Tuah Permai

2007 Pembangunan

dihentikan dan

dapat didamaikan

2 Penolakan rumah tinggal dijadikan

tempat ibadah Gereja penyebaran

Injil Torsinah

2007 Kegiatan

dihentikan

dengan perjanjian

3 Penistaan agama, pemenang lomba

azan diberi hadiah buku Yesus

2007 Kasus

diselesaikan oleh
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(Trimedia Group) pihak kepolisian

4 Penolakan pembangunan Gereja

HKBP Beringin

2008 Pembangunan

dihentikan dan

dijadikan Gedung

Serbaguna

5 Keberatan warga atas dibangunnya

Gereja di jalan Wijaya Kusuma

2008 Pembangunan

dihentikan

6 Penolakan warga rumah kos-kosan

dijadikan tempat ibadah di RT 03

RW 03 Kelurahan Simpang Baru

Tampan

2010 Aktivitas

dihentikan

dengan damai

7 Penolakan pendirian Gereja di jalan

Siak RT 01 RW 03 Kelurahan

Tampan Kecamatan Payung Sekaki

2011 Dihentikan dan

dapat didamaikan

8 Keberatan penggunaan rumah tinggal

milik Jhon Mart Purba dijadikan

tempat ibadah rutin. Penolakan oleh

tetangganya AS Nasution, SH

2012 Berakhir dengan

perjanjian damai

9 Keberatan atas pembangunan Gereja

di jalan Beringin Ujung Kelurahan

Labuh Baru Barat, Kecamatan

Payung Sekaki

2014
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10 Penolakan rencana pembangunan

Gereja Bethel Indonesia (Gihon) di

jalan Sadar, Kelurahan Labuh Baru

Timur, Kecamatan Payung Sekaki

2015

11 Gepeng yang beragama non Kristen

menggunakan jilbab

2016 Diselesaikan

dengan damai

12 Keberatan pembangunan Uihara di

jalan Kuantan IV, Kecamatan Lima

Puluh Kota

2016

Data diambil dari rekap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota

Pekanbaru tahun 2017

3. Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 3

No Jenis Konflik Tahun Keterangan

1 Pembakaran rumah yang dijadikan

tempat ibadah umat Katolik (belum

berizin) di jalan Padat Karya

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan

Kuantan Singingi

2011 Berakhir damai

Data diambil dari dokumen Forum Kerukunan Umat Beragama tahun

2017
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4. Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 4

No Jenis Konflik Tahun Keterangan

1 Penutupan dan penghentian Gereja

milik Emilius Sakoikoi. Kasus ini

selesai dengan keluarnya putusan dari

Mahkamah Agung No:

19/7012/PTUN yang dimenangkan

oleh pihak pemerintah Daerah Rokan

Hulu

2012

Data dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rokan

Hulu 2017

Kedua, masyarakatnya sama-sama heterogen, memiliki semua

unsur agama yang ada yaitu agama-agama yang diakui sesuai undang-

undang yang berlaku.

1) Kota Dumai

Masyarakat muslim di Dumai sebanyak 89,27 %, sedangkan

nonmuslim 10,73 %. Sementara jumlah rumah ibadah dibandingkan

dengan jumlah pengikutnya adalah Islam 1 banding 1.025 orang,

Kristen 1 banding 411 orang, Katolik 1 banding 950 orang, Hindu 1

banding 68 orang, Buddha 1 banding 608 orang, dan Konghuchu 1

banding 42 orang.
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Sekalipun jumlah penduduk muslim di Dumai mayoritas,

namun perbandingan jumlah rumah ibadah dengan jumlah

penduduknya dapat dinyatakan lebih rendah dibandingkan agama

lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kondisi hubungan umat beragama

dinilai banyak pihak masih kondusif.

2) Kabupaten Kuanta Singingi

Jumlah masyarakat muslim di Kuantan Singingi sebanyak

96,38 %, sedangkan nonmuslim 3,62 %. Sementara jumlah rumah

ibadah dibandingkan dengan jumlah pengikutnya adalah Islam 1

banding 882 orang, Kristen 1 banding 48 orang, Katolik 1 banding 223

orang, dan Buddha 1 banding 170 orang. Sedangkan Hindu dan

Konghuchu tidak memiliki rumah ibadah.

Sekalipun jumlah penduduk muslim di Kuantan Singingi

mayoritas, namun perbandingan jumlah rumah ibadah dengan jumlah

penduduknya dapat dinyatakan lebih rendah dibandingkan agama

lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kondisi hubungan umat beragama

dinilai banyak pihak masih kondusif.

3) Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah masyarakat muslim di Rokan Hulu sebanyak 84,33 %,

sedangkan nonmuslim 15,67 %. Sementara jumlah rumah ibadah

dibandingkan dengan jumlah pengikutnya adalah Islam 1 banding 100

orang, Kristen 1 banding 58 orang, Katolik 1 banding 197 orang,
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Hindu 1 banding 11 orang, dan Buddha 1 banding 800 orang.

Sedangkan Konghuchu tidak memiliki rumah ibadah di Rokan Hulu.

Sekalipun jumlah penduduk muslim di Rokan Hulu

mayoritas, namun perbandingan jumlah rumah ibadah dengan jumlah

penduduknya dapat dinyatakan lebih rendah dibandingkan agama

lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kondisi hubungan umat beragama

dinilai banyak pihak masih kondusif.

4) Kota Pekanbaru

Jumlah masyarakat muslim di Pekanbaru sebanyak 91,22 %,

sedangkan nonmuslim 8,78 %. Sementara jumlah rumah ibadah

dibandingkan dengan jumlah pengikutnya adalah Islam 1 banding

1628 orang, Kristen 1 banding 310 orang, Katolik 1 banding 1.198

orang, Hindu 1 banding 3.221 orang, Buddha 1 banding 367 orang dan

1 banding 34 orang.

Sekalipun jumlah penduduk muslim di Pekanbaru mayoritas,

namun perbandingan jumlah rumah ibadah dengan jumlah

penduduknya dapat dinyatakan lebih rendah dibandingkan agama

lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kondisi hubungan umat beragama

dinilai banyak pihak masih kondusif.

Dari keempat Kota dan Kabupaten tersebut tingkat persentase

jumlah penduduk muslimnya dari terendah hingga tertinggi adalah; Kota

Dumai (86,49 %), Kota Pekanbaru (91,22 %), Rokan Hulu (97,02 %) dan

Kuantan Singingi (99,35 %).
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Sementara jumlah rumah ibadah umat Islam dibandingkan dengan

jumlah pengikutnya dari terendah hingga tertinggi adalah Kota Pekanbaru

1 banding 1628 orang, Kota Dumai 1 banding 1.025 orang, Kabupaten

Kuantan Singingi 1 banding 882 orang, dan Kabupaten Rokan Hulu 1

banding 100 orang.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama di Kota Dumai,

Kabupaten Kuanta Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru.

Sedangkan objeknya adalah Hubungan Antar Umat Beragama di Riau

dalam Perspektif Fikih Siyasah.

d. Sumber Data

Sumber data30 dalam penelitian ini dapat digolongkan kepada dua,

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder31 sebagai referensi-

referensi yang secara tidak lansung dapat juga dijadikan acuan dalam

penelitian ini.

30 Sumber data dapat diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi.
Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua, pertama, sumber tertulis (printed materials)
atau dokumen, kedua, sumber bukan tertulis (non printed material). Sedangkan sumber data
menurut isi, juga terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Suharsimi Arikunto,
Managemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. Ke-4) h. 82.

31 Sumber data primer ialah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau
digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan
tersebut berlansung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi, seperti: buku, manuskrip, notulen, dan
lain sebagainya, yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer kedudukannya sangat utama
dalam sebuah penelitian, karena dapat menunjukkan keaslian dan kemurnian isi sumber data.
Dengan demikian data/bahan dapat lebih dipercaya dibandingkan sumber skunder. Sedangkan data
skunder ialah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau
hadir pada waktu kejadian berlansung. (Ibid, h. 83).



36

1) Pertama, data primer32 adalah data keterangan tentang hubungan antar

umat beragama oleh tokoh-tokoh agama33 di Kota Dumai, Kabupaten

Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru.

Sedangkan data Pandangan Fikih Siyasah bersumber dari buku-buku

antara lain; Ahkam Ahli al-Zimmah karya Ibnu Qayyim al-Jauzia,

Ikhtilaf al-Darain wa Atsaruhu fi Ahkam al-Syari’at al-Islamiah karya

Abd al-Aziz ibn Mabruk al-Ahmadi, Al-‘Alaqat al-Kharijiyat fi Daulat

al-Khilafah karya ‘Arif Khalil Abu ‘Id, Al-Ta’ayisy al-Salami baina

al-Muslimin wa Ghairihim Dakhila Daulat Wahidah karya Surahman

Hidayat.

Kedua, sumber data sekunder34 diperoleh dari kitab dan buku-buku

yang berbicara tentang  hubungan antar umat beragama, Siyasah Islam ,

jurnal serta Visi dan Misi Keempat kota atau kabupaten tersebut,

dokumen, tulisan-tulisan orang lain mengenai Kerukunan Antar Umat

Beragama. Juga termasuk data sekunder bahan yang bersumber dari

kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya.

32 Dalam penelitian pemikiran fuqaha, data primernya adalah fuqaha yang
mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pemikiran yang
diekspresikan dengan tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang bersangkutan, baik berupa
buku (kitab) maupun dalam bentuk lainnya (manuskrip, jurnal, makalah, CD, dan website).
Sedangkan pemikiran yang ekspresikan dalam bentuk lisan (disamping tulisan), dapat ditemukan
melalui ungkapan dalam monolog atau dialog, khususnya fuqaha yang masih hidup, yang di
tempatkan sebagai responden. Lihat, Cik Hasan Bisri, Op. Cit., h. 221).

33 Tokoh agama adalah orang-orang yang memimpin  satu komunitas umat beragama
dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya.WWW. Wikipedia.com.
Ini dapat diartikan bahwa tokoh agama merupakan orang-orang yang didahulukan selangkah oleh
satu komunitas umat beragama karena dianggap kompenten dalam bidang agama, baik yang
terhimpun dalam organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Ikatan Masjid
Indonesia ( IKMI ), Forum Kerukunan Umat Bergama ( FKUB ) atau lembaga lainnya,  termasuk
didalamnya orang-orang yang diakui oleh umat beragama secara personal.

34 Data skunder dalam penelitian pemikiran fuqaha adalah bahan pustaka yang merujuk
atau mengutip kepada sumber primer. Selain itu pula dapat berupa komentar (syarh), atau
ringkasan (mukhtashar) atas matan sumber primer. Lihat, Cik Hasan Bisri, Op. Cit., h. 221.
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e. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang ada, dikumpulkan dengan cara wawancara,

observasi dan mengkaji dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan

sebagainya. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah

melakukan proses pemilihan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

lapangan atau transkrip rekaman di lapangan agar dapat ditentukan data

mana yang bisa memberikan informasi berharga terkait dengan penelitian

ini. Selanjutnya adalah penyajian data, yakni mengumpulkan informasi

yang tersusun agar dapat dipilah secara tegas dan jelas.

f. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data diperoleh, dipalajari, ditelaah dan diklasifikasi

sesuai dengan pemasalahan yang ada kemudian dianalisis secara cermat

dengan menggunakan metode:

a. Induktif yaitu menggambarkan data yang khusus kemudian dianalisa

dan ditarik kesimpulan yang bersifat general.

b. Deskriptif analitis yaitu memaparkan data yang ada kemudian dianalisa.

c. Analisa isi (documentary content analisiys) yaitu analisa terhadap isi

teks dan pemikiran yang terkandung di dalam (konteks) nya. Metode

content analysis dalam penelitian ini digunakan secara sistematis untuk

menganalisis pesan, yang penganalisaannya tidak hanya terpusat pada

pesan itu semata, tetapi mencakup masalah yang lebih luas dari proses-
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proses dan efek dari komunikasi. 35 Oleh sebab itu metode ini

dipergunakan untuk menyoroti tentang Hubungan Umat Beragama

Dalam Masyarakat Riau Perspektif  Fikih Siyasah.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dirumuskan dalam bentuk disertasi yang ditulis

menjadi lima bab. Bab I  Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah,

Identifikasi masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Signifikansi

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II akan diuraikan tentang masyarakat Riau yang membahas

tentang Identifikasi Agama Islam dalam Masyarakat Riau yang akan

menjelaskan tentang gambaran umum geografis Riau, trasformasi Agama

Islam dalam masyarakat Riau, akulturasi peradaban, perwujudan Agama Islam

di Riau, dan komposisi umat beragama di Riau.

Pada bab III dijelaskan tentang Konsep Hubungan Muslim dan Non

Muslim Perspektif Islam. Dalam bab ini dibahas nash-nash (Al-qur’an dan

Hadits) tentang toleransi, pembagian dan macam-macam kafir dalam Islam,

piagam Madinah sebagai upaya awal menciptakan toleransi, kaidah-kaidah

fikih dan usul fikih tentang prinsip hubungan dengan orang kafir, praktek

toleransi dengan orang kafir pada masa Rasul hingga masa Tabi’in, interaksi

muslim dan kafir dalam ranah mualah, serta prinsip-prinsip fikih siyasah dalam

mengatur hubungan umat beragama.

35 Lihat, T. F. Corney, Content Analysis a Teach Nique For Systematic Infrence from
Communication, (London: B. T. Bats Ford, 1972), h. 5.
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Lebih lanjut pada Bab IV dibahas tentang Hubungan antar umat

beragama di Riau dalam perspektif agama-agama; Hubungan intern umat

beragama di Riau dalam perspektif Islam; Kearifan pemimpin agama dalam

membina hubungan atau kerukunan beragama; Peran Pemerintah dalam

membina keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Riau; dan Dinamika

hubungan umat beragama dalam perspektif fikih siyasah.

Pembahasan ini akan diakhiri dengan bab V yang merupakan

Kesimpulan dan Saran.


