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BAB II

BATAM DAN SOSIAL KEAGAMAAN

A. Letak Geografis Batam

Batam  merupakan  salah satu dari Kabupaten Kota   yang ada di

Propinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Batam terletak pada posisi

antara : 0°.25'29'' - 1°.15'00'' Lintang Utara 103°.34'35'' - 104°.26'04'' Bujur

Timur.  Kota yang bentuknya hampir seperti kala jengking ini berbatasan

sebelah utara dengan Selat Singapura, sebelah selatan dengan kecamatan

Senayang, sebelah timur dengan kecamatan Bintan Utara, dan sebelah barat

dengan Tanjung Balai Karimun dan Moro Kabupaten Karimun. Pulau ini

terdiri dari gugusan pulau-pulau. yang terdiri dari 329 buah pulau besar dan

kecil dan beriklim tropis.1

Berbatasan dengan selat Singapura, memberikan nilai tersendiri bagi

Batam, apalagi dalam perkembangannya, Batam tumbuh  menjadi  salah satu

Kota Industri yang menjadi salah satu lokomotif ekonomi di tanah air. Hal ini

mengundang orang dari berbagai daerah untuk datang ke Batam, baik dengan

tujuan sebagai wisatawan maupun untuk tujuan mencari pekerjaan. Baik

sifatnya temporer maupun permanen. Untuk itu, Batam terlihat seperti

miniaturnya Indonesia, karena hampir dari berbagai daerah yang ada di tanah

air, orangnya ada di Batam. Karena itu struktur masyarakat Batam tidak

1 Dalam, http://www.batamkota.go.id/data_geo.php, (11/12/2013)
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hanya terdiri dari penduduk setempat saja, melainkan dari berbagai suku

sehingga terjadilah asimilasi budaya yang  menjadi karakter bagi Batam .

B. Penduduk Batam

Kota yang terkenal dengan industrinya ini menjadi daya tarik tersendiri

bagi orang yang ingin mencari peruntungan hidup di daerah ini. Fakta

menjelaskan, bahwa  orang yang bermukim di Batam tidak hanya orang

melayu, melainkan banyak dari suku lainnya seperti Jawa, Batak,

Minangkabau, Tionghoa dan lain-lain. Kehadiran orang-orang dari berbagai

daerah turut memberi pengaruh terhadap pertumbuhan penduduknya.

Data kependudukan menunjukkan bahwa penduduk Batam setiap tahun

mengalami peningkatan. Berdasarkan data kependudukan, bahwa jumlah

penduduk Batam per September 2010 laki-laki berjumah 537.767 orang

(51.40 %), perempuan berjumlah 508421 orang (48.60 %), total 1.046.188.

orang. Pada tahun 2011jumlah penduduknya per Maret 2011, laki-laki

berjumlah 558.461 orang (51.64%), perempuan berjumlah 523.066 orang

(48.36%) total berjumlah 108.527 orang jiwa. Pada tahun 2012 jumlah

penduduknya per November 2012, laki-laki berjumlah 636.182 orang

(51.66 %), perempuan berjumlah 595.256 orang (48.36 %) total 1231.447

orang. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah penduduknya per Juni 2013, laki-

laki berjumlah 585.891 orang (51.91%) perempuan berjumlah 542.719 orang
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(48.09 %) total 1128.610 orang2. Data ini menunjukkan bahwa jumlah

penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.

C. Perkawinan dan Perceraian

Pertumbuhan penduduk yang terus kian meningkat, telah memberi

pengaruh terhadap kehidupan  sosial masyarakat. Pengaruh ini tidak hanya

terhenti pada sosial ekonomi saja, melainkan juga berpengaruh terhadap

kehidupan keluarga seperti adanya peningkatan peristiwa pencatatan nikah di

Kota Batam.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kementerian Agama Kota

Batam, bahwa jumlah peristiwa nikah yang tercatat di Batam hampir setiap

tahun terjadi peningkatan. Pencatatan peristiwa nikah pada tahun 2009

tercatat sebanyak 7.886 peristiwa, pada tahun 2010 tercatat sebanyak 8.068

peristiwa, pada tahun 2011tercatat sebanyak 8169 peristiwa dan pada tahun

2012 tercatat sebanyak 8.311 peristiwa.3

Tabel Peristiwa Nikah di Kota Batam dari Tahun 2009 -2012

No Tahun Jumlah

1 2009 7886

2 2010 8068

2 Skpd.batam.go.id/Kependudukan/2013/07. Didownload tanggal 17/12/2013.
3Kementerian Agama Kota Batam, Data Peristiwa Nikah tahun 2009 -2012, (Batam,

Kementerian Agama Kota Batam, 2013).
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3 2011 8169

4 2012 8311

Peristiwa-peristiwa tersebut tercatat pada 12 Kantor Urusan Agama

Kecamatan, yaitu KUA Belakang Padang, Sekupang, Batu Ampar, Sei

Beduk, Nongsa, Lubuk Baja, Bulang, Galang, Sagulung, Lubuk Baja, Batu

Aji dan Batam Kota. Rata-rata peningkatan pencatatan peristiwa nikah itu

mencapai angka 141 pasang per tahun atau meningkat 4,25 % per tahun.4

Kompliknya masalah sosial masyarakat juga menimbulkan masalah-

masalah dalam keluarga. Berbagai masalah muncul dalam keluarga  baik

yang perlu bimbingan melalui konsultasi keluarga maupun upaya-upaya lain

yang dapat menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Bimbingan

melalui konsultasi keluarga dapat dilakukan melalui Badan Penasehatan

Perkawinan yang menjadi mitra kerja kementerian agama.

Berdasarkan data pada Kementerian Agama Batam, keluarga yang

datang mengadu dan menyampaikan masalahnya serta meminta bimbingan

dan solusi melalui Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan juga

banyak. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 58 masalah keluarga yang

dilaporkan, pada tahun 2009 sebanyak 61 masalah, pada tahun 2010 sebanyak

56 masalah, pada tahun 2011 sebanyak 55 masalah dan pada tahun 2012

sebanyak 35 masalah.5

4Penulis, Data Olahan Berdasarkan Data Pada Kementerian Agama Kota Batam. 24
Desember 2013

5Kementerian Agama Kota Batam, Statistik Keluarga Bermasalah 2008-2012.
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Tabel Keluarga Bermasalah yang Melapor ke Kementerian Agama
Kota Batam dari Tahun 2008 -2012

No Tahun Jumlah

1 2008 58

2 2009 61

3 2010 56

4 2011 55

5 2012 35

Banyaknya masalah tersebut, menggambarkan kompliknya masalah

kehidupan yang menyebahkan suatu rumah tangga mudah menjadi rapuh,

bahkan ada yang menyebabkan  ikatan lahir bathin yang suci bisa menjadi

terputus. Pengabaian terhadap masalah kecil dalam keluarga bisa menjadi

masalah besar, dan masalah besar apabila dibiarkan akan menimbulkan suatu

bencana. Tentutunya perlu suatu upaya bagaimana problem keluarga bisa

diproteksi secara dini, sehingga tidak menyebabkan terjadinya hal-hal yang

tidak diinginkan   seperti terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, akan tetapi, jika

keharmonisan keluarga tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi, maka  jalan

terakhir yang dihadapi adalah bagaimana pemutusan perkawinan itu dapat

dilakukan dengan cara yang ma’ruf. Hal ini, mengingat konsekwensi hukum

yang terjadi akibat terjadinya perceraian, misalnya mut’ah bagi istri, nafkah
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bagi anak, hak pemeliharaan anak, dan harta yang diperoleh selama dalam

membangun keluarga.

Untuk menjaga hak masing-masing pihak yang melakukan perceraian,

maka pemutusan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan sidang Pengadilan

Agama sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan

masalah  perkawinan, perceraian, kewarisan, perwakafan dan ekonomi

syar’ah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Seiring dengan tingginya perkembangan penduduk dan tingginya

pencatatan perkawinan di Batam, pihak-pihak yang mengajukan pemutusan

perkawinan melalui Pengadilan Agama juga mengalami peningkatan.

Mengenai data perceraian yang terjadi di Batam, lebih lanjut akan diuraikan

pada bab berikutnya.

D. Pembinaan Keagamaan

Upaya pembinaan keagamaan bagi masyarakat Batam dilaksanakan

melalui  lembaga formal dan informal. Lembaga formal berperan penting

dalam menanamkan nilai-nilai agama pada masyarakat, baik pada tingkat

sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah

lanjutan tingkat atas (SLTA) maupun perguruan tinggi (PT). Pembinaan

keagamaan untuk dibawah tingkatan PT terpokus-pada pondok pesantren dan

madrasah. Di lembaga ini anak-anak diajarkan pemahaman agama baik

tentang aqidah, syariah, akhlak dan ajaran agama lainnya.

Berdasarkan data pada Kementerian Agama Kota Batam, jumlah

lembaga tersebut sebagai berikut :
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1. Pondok Pesantren (Ponpes) sebanyak 28 pesantren.

2. Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 13 madrasah

3. Madrasahah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 19 madrasah

4. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) sebanyak 28 madrasah

5. Diniyah Takmilayah sebanyak 67 diniyah6

Lembaga tersebut berperan penting dalam membangun karakter anak-

anak yang taat menjalankan ajaran agama. Untuk membangun karakter perlu

adanya pembinaan secara terus-menerus yang dilakukan secara teratur. Hal

ini penting dilakukan karena mereka merupakan aset ummat yang

bertanggung jawab atas dirinya dan  keluarganya kelak jika  sudah berumah

tangga, sehingga tercipta keluarga harmonis yang tak mudah terpengaruh oleh

hal-hal kecil maupun besar yang dapat menggoyahkan keutuhkan keluarga.

Sedangkan untuk pembinaan keagamaan bagi orang dewasa dilakukan

melalui majlis-majlis ta’lim. Kegiatan ini, biasanya dipusatkan di masjid atau

mushalla dimana majlis ta’lim itu berada, dan terkadang dibawah koordinasi

persatuan majlis ta’lim (Permata) kelurahan atau kecamatan, kegiatan majlis

ta’lim dilaksanakan pada tempat yang sudah ditentukan.

Kegiatan keagamaan dalam majlis ta’lim dilakukan dengan cara :

pertama membaca al-qur’an dengan bertadarus. Kegiatan ini, biasanya

dilakukan pada bulan Ramdhan sedangkan di luar bulan Ramadhan jarang

ditemukan tadarusan.  Kedua, dengan cara membaca surat Yasin yang

diiringi tahlil secara bersama-sama. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada

6 Kementerian Agama Kota Batam, Data Madrasah pada Kementerian Agma  Tahun
2013.
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hari jum’at akan tetapi ada yang melaksanakannya pada hari Sabtu sesuai

dengan jadwal yang disepakati oleh majlis ta’lim bersangkutan.  Ketiga,

membaca  salawat Nabi secara bersama-sama. Pembacaan salawat selalu

dibaca setiap kali ada pertemuan majlis ta’lim. Keempat, ceramah agama.

Ceramah agama merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap majlis

ta’lim. Dalam pelaksanaannya, sebagaian majlis ta’lim ada yang menentukan

tema kajian, seperti kajian Fiqih, Tafsir, Akhlak, Sirah Nabawi, dan sebagian

lagi ada yang menyerahkan tema kajian kepada nara sumber, sehingga nara

sumber pun dapat memilih tema sesuai dengan kompetensinya. Dalam hal ini,

agar kajian lebih fokus dan terarah, sebaiknya setiap majlis ta’lim dapat

menyusun silabus baik sifatnya triwulan, semesteran ataupun tahunan.

Penyusunan ini diharapkan agar tidak terjadi pengulangan materi, baik oleh

nara sumber yang sama atau pun yang lainnya sehingga tofik keagamaan

yang lainnya  tidak luput menajdi kajian dalam majlis-majlis tersebut.

Peranan ustadh atau Ustadhah ini sangat penting dalam memberi

pembinaan keagamaan bagi masyarakat Batam. Hal ini dilihat dari sisi :

pertama besar jumlah penduduk Batam yang muslim.  Kedua, banyaknya

masyarakat Batam di usia produktif yang bekerja baik di instansi pemerintah

maupun swasta. Ketiga, transformasi budaya yang  terbuka sehingga

terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya luar. Keempat, tingginya

kompetisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Kelima, tingkat pemahaman

agama masyarakat yang belum merata, hal ini bisa di lihat dari masih

banyaknya yang belum bisa membaca al-Qur’an.
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlulah adanya manajemen

dalam melakukan pembinaan keagamaan. Selain itu, perlu adanya mobilisasi

juru dakwa dalam melaksanakan pembinaan keagamaan bagi  masyarakat

muslim Batam.

Banyaknya masyarakat muslim Batam, meniscayakan adanya juru

dakwah yang seimbang, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara

maksimal. Berdasarkan data pada Persatuan Muballigh Kota Batam (PMB),

jumlah Muballigh se-Kota Batam pada tahun 2013 sebanyak 629 orang

dengan komposisi sebagai berikut, 33 orang pada lintas Kota Batam, 74

orang di wilayah kecamatan Sekupang, 70 orang untuk wilayah Sagulung, 95

orang untuk wilayah kecamatan  Batam Kota, 79 orang untuk wilayah

Kecamatan  Bengkong, 55orang pada wilayah Kecamatan Sei Beduk, 77

orang untuk wilayah kecamatan Nongsa,  42 orang untuk wilayah kecamatan

Batu Aji, 54 orang untuk wilayah kecamatan Batu Ampar dan 50 orang untuk

wilayah kecamatan Lubuk Baja.7 Jumlah  tersebut belum termasuk bagi yang

berada di daerah hinterland yaitu yang berada pada kecamatan Belakang

Padang, Bulang dan Galang.

Tabel Muballigh yang Terdaftar di PMB Kota Batam Tahun 2013

No Kecamatan/Lintas Kecamatan Jumlah

1 Lintas Kota Batam 33 orang

2 Sekupang 74 orang

3 Sagulung 70 orang

7 Suara Madani, Jadwal Khutbah Jum’at Oktober-Desember 2013, (tt,1434 H), 16-28.
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4 Batam Kota 95 orang

5 Bengkong 79 orang

6 Sei Beduk 55orang

7 Nongsa 77 orang

8 Batu Aji 42 orang

9 Batu Ampar 54 orang

10 Lubuk Baja 50 orang

E. Masjid dan Mushalla

Kegiatan dan kajian keagamaan selalu dilaksanakan di masjid atau

mushalla. Hal ini menunjukkan bahwa masjid atau mushalla sesungguhnya

merupakan tempat sentral pembelajaran ummat. Oleh karena itu, tempat suci

tersebut harus dikelolah dengan baik   sehingga bisa berfungsi secara optimal

sebagai tempat ibadah dan pusat pencerahan ummat.

Untuk menjalankan fungsinya, pembinaan kemasjidan dilakukan oleh

kementerian agama sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi

rumah-rumah ibadah seperti masjid atau mushalla. Banyaknya masjid atau

mushalla di Kota Batam, menuntut perlunya dilakukan pengaturan secara

profesional, sehingga  pembinaan keagamaan berjalan dengan optimal. PMB

sebagai organisasi dakwa yang eksis di Batam telah berupaya memainkan

perannya sebagai organisasi yang bergerak dalam pembinaan ummat.

Existensi ini terlihat dalam menyusun jadwal muballigh sebagai  petugas

yang akan ditempatkan di masjid atau mushalla, baik untuk jadwal siraman
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rohani pada bulan Ramadhan maupun jadwal khatib untuk pelaksanaan

shalat jum’at.

Petugas-petugas tersebut dijadwalkan sesuai dengan waktu dan tempat

yang telah ditentukan. Menurut jadwal yang disusun oleh PMB bahwa

masjid atau mushalla yang masuk dalam penjadwalan PMB sebagai berikut :

1. Kecamatan Sei Beduk 30 Masjid dan 17 Mushalla

2. Kecamatan Batu Aji 39 Masjid

3. Kecamatan Sekupang 61 Masjid dan  48 Mushalla

4. Kecamatan  Batam Kota 74 Masjid

5. Kecamatan Sagulung 64 Masjid dan 10 Mushalla

6. Kecamatan Nongsa 39 Masjid dan 34 Mushalla

7. Kecamatan Bengkong 85 Masjid

8. Kecamatan Batu Ampar 30 Masjid dan 9 Mushalla.

9. Kecamatan Lubuk Baja 30 Masjid dan 17 Mushalla.8

Masjid-masjid tersebut hanya pada mainland, sedangkan untuk daerah

hinterlend,  penjadwalan diatur oleh PMB kecamatan masing-masing, agar

mobilisasi muballigh dapat berjalan dengan baik.

8 Suara Madani, Jadwal Siraman Rohani Ramadhan 1434 H, (tt,1434 H), 1-16.


