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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Agama menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Sumber 

sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan 

masalah hidupnya ada pada agama (Diniaty, 2013, hlm. 316). Indonesia mengakui 

berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, diantaranya Islam, Katolik, 

Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu (Fidiyani, 2013, hlm. 469). Pada 

Pancasila, para tokoh agama dan negara Indonesia menyatakan bahwa landasan 

Pancasila yang pertama bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang 

akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu 

negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang 

berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang 

bermartabat dan berkeadaban (Budiyono, 2014, hlm. 416). 

Berdasarkan prinsip tersebut, kehidupan beragama di Indonesia tentunya 

mendapatkan jaminan. Negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap hak 

kebebasan beragama, tetapi harus dapat memberikan suatu jaminan kepada warga 

negaranya untuk dapat menjalankan agamanya tanpa ada gangguan dari pihak 

manapun (Dickson, 1995, dalam Putri, 2011, hlm. 230). Dalam negara 

multikultural, kebebasan dalam beragama harus memiliki batasan. Tetapi 

pembatasan ini hanya diperbolehkan jika pembatasan tersebut tidak bersifat 

diskriminatif (Nowak & Tanja, 2010, hlm. 203). Setiap agama juga memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satu hal yang dibatasi dalam menjalankan 

kehidupan bergama di Indonesia adalah mengenai pendirian rumah ibadah. 

Pendirian rumah ibadah di Indonesia secara umum diatur dalam Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8, 9 Tahun 2006, 

tercantum dalam BAB IV Pasal 13-17 mengenai Pendirian Rumah Ibadat. 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menyangkut kebutuhan 

administratif, yuridis dan teknis. Adapun secara khusus beberapa daerah juga 

memiliki peraturan tambahan mengenai pembangunan rumah ibadah. Hal ini 

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yanrukun 
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antar-umat beragama. Namun pada kenyataannya, masih muncul berbagai 

problematika dalam pendirian rumah ibadah. pembangunan rumah ibadah 

merupakan hak asasi pemeluk suatu agama, tetapi dalam pelaksanaannya kerap 

menuai penolakan sehingga mengundang benturan konflik yang mengganggu 

kerukunan umat bragama, terbitnya PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 belum mampu 

secara tuntas menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadat dan hal ini 

berpotensi menjadi konflik antarpemeluk agama (Dachlan, 2015, hlm. 69-70). 

Seperti yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Magelang dimana terjadi konflik 

karena ketidak sepahaman dalam menanggapi rencana pendirian wihara (Prasetya, 

2014, hlm. 6). 

Pendirian rumah ibadah tak jarang menimbulkan ketegangan sosial yang 

dapat menjurus pada konflik serta penyelesaian dengan cara kekerasan (Ali-Fauzi, 

dkk, 2011, hlm. 13). Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di 

Kota Bogor juga berujung konflik, kasus tersebut diindikasikan GKI Yasmin 

melakukan pemalsuan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendirikan 

gereja tersebut, pada Oktober 2011 kasusnya cukup menyita perhatian 

masyarakat, pasalnya terdapat bentrok antara pihak Satpol PP dengan GKI 

Yasmin yang melibatkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota 

Bogor, Bambang Budiyanto jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, ia 

disinyalir mendapat pukulan dari salah satu jemaat GKI saat berupaya untuk 

memindahkan jemaat GKI yang beribadah di trotoar depan lokasi pembangunan 

gedung gereja secara paksa (Setiono, 2012, hlm. 2). 

Konflik tempat ibadah adalah masalah terpenting dalam konflik antar-agama 

di Indonesia akhir-akhir ini, setelah kekerasan antar-agama seperti yang terjadi di 

Ambon dan Poso berhenti (Panggabean, 2013, hlm. 1). Problematika dalam 

pendirian rumah ibadah bukan hal yang dapat disepelekan. Kasus serupa terjadi di 

Komplek Pondok Hijau Indah, Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. 

Dimana pada tahun 2015 terdapat rencana pembangunan sebuah gereja di bawah 

ke-uskupan Bandung. Perencanaan tersebut mendapatkan penolakan dari warga 

maupun tokoh agama dan pemerintahan desa setempat. Perbedaannya, tidak ada 

konflik yang terjadi diantara warga sekitar kawasan perencanaan pembangunan 

gereja. 
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Akan tetapi, faktanya kasus yang terjadi di Komplek Pondok Hijau Indah 

tersebut belum sepenuhnya selesai di tahun 2019 ini. Pada tahun 2016, salah satu 

tokoh agama yang sudah besar namanya di Indonesia, yaitu KH. Abdullah 

Gymnastiar (Aa Gym) bersama Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan 

organisasi kemasyarakatan berbasis agama menyikapi perencanaan tersebut 

dengan penolakan saat menggelar Tablig Akbar dalam rangka memeriahkan HUT 

RI ke-71 (Wijaya, dikutip dari Magnetberita.com, 2016). Alasan utama dari 

penolakan ini karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain tidak 

pada tempatnya, karena kawasan tersebut merupakan daerah khusus perumahan, 

pihak yang akan membangun gereja juga belum mendapatkan izin dari warga 

maupun pemerintahan setempat. 

Kasus tersebut cukup menyita perhatian masyarakat banyak. Pasalnya 

terdapat pemasangan banner di beberapa tempat yang menyatakan penolakan atas 

pembangunan gereja. Sebagian masyarakat akan melihatnya sebagai suatu sikap 

intoleran dari agama satu terhadap agama lain, juga fenomena tersebut tidak 

menutup kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang kontroversial. Hal ini 

diperkuat berdasarkan hasil wawancara awal peneliti bersama Bapak Tajudin 

(alm.), yang merupakan salah satu juru bicara kasus ini dari pemerintahan kantor 

Desa Ciwaruga, beliau mengatakan bahwa untuk penyelesaian masalah ini masih 

belum menemukan titik terang, respon dari pemerintah kabupaten pun cukup 

lambat mengingat kasus ini sudah terjadi sekitar hampir 4 tahun. 

 

Gambar 1.1 

Salah satu spanduk yang menyatakan secara tegas penolakan perencanaan 

pembangunan gereja di Kp. Cicarita, kawasan Komplek Pondok Hijau Indah, 

Desa Ciwaruga. 

Sumber: eramuslim.com 
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Mengingat beragamnya agama di Indonesia, sangat penting menjalin 

hubungan yang baik antarumat beragama. Adanya ketidakharmonisan 

antarpemeluk agama akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara termasuk 

bagi pemeluk agama itu sendiri. Ketidakharmonisan, apalagi konflik akan 

berdampak pada semua aspek kehidupan. Stabilitas politik, pertumbuhan 

ekonomi, dan perkembangan sosial budaya akan terganggu. Sedangkan 

masyarakat berada pada suasana ketidakpastian, ketakutan, dan akan muncul 

perasaan saling tidak mempercayai (Suryana, 2011, hlm. 128). Karena 

keberagaman yang ada dapat dibawa pada jalur yang menjadikannya kekayaan 

dan kekuatan bangsa, namun bisa pula dibawa pada jalur yang akan menjadi 

pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat (Lestari, 2015, hlm. 33). Dan 

kenyataannya, masyarakat pluralis dalam interaksinya tidak selalu berjalan dengan 

baik, dalam interaksi sosial sering terjadi persinggungan hingga menimbulkan 

konflik sosial (Bakri, 2015, hlm. 52). 

Hal ini menarik bagi peneliti, karena meskipun yang terlihat di permukaan 

tampak baik-baik saja, tidak menutup kemungkinan banyaknya potensi konflik 

yang mampu mencuat ke permukaan mengingat kasus ini sudah berlangsung 

cukup lama dan belum sepenuhnya terselesaikan. Terutama jika terdapat pihak-

pihak yang memanfaatkan keadaan ini, akan berdampak menjadi konflik diantara 

penganut umat beragama, khususnya Islam dan Katolik. Beberapa organisasi 

kemasyarakatan bersama aparatur pemerintahan juga tokoh agama berusaha untuk 

menyikapi rencana pembangunan gereja tersebut dengan akal sehat, sebab tidak 

menutup kemungkinan adanya provokasi dari orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab, yang ingin memanfaatkan situasi untuk menciptakan 

kerusuhan, ucap Aa Gym dihadapan warga kampung Cicarita (Wijaya, dikutip 

dari Magnetberita.com, 2016). Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan, 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam ihwal POTENSI KONFLIK PADA 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK DI KOMPLEK 

PONDOK HIJAU INDAH DESA CIWARUGA. 
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Supaya penelitian ini lebih terarah, peneliti menetapkan beberapa rumusan 

masalah yang terbagi ke dalam rumusan masalah umum dan rumusan masalah 

khusus, diantaranya: 

1.2.1. Rumusan Masalah Umum 

Secara umum, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana 

potensi konflik antar-umat beragama dalam perencanaan pembangunan gereja 

di kawasan Komplek Pondok Hijau Indah, Desa Ciwaruga?” 

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus 

1. Bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat di Desa Ciwaruga? 

2. Apa saja indikator potensi konflik dalam perencanaan pembangunan gereja 

di Komplek Pondok Hijau Indah, Desa Ciwaruga? 

3. Bagaimana hubungan sosial antar-umat beragama setelah adanya 

perencanaan pembangunan gereja di Komplek Pondok Hijau Indah, Desa 

Ciwaruga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

bagaimana potensi konflik antar-umat beragama dalam perencanaan 

pembangunan gereja di kawasan Komplek Pondok Hijau Indah, Desa 

Ciwaruga. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat di Desa 

Ciwaruga. 

2. Untuk mengetahui apa saja indikator potensi konflik dalam perencanaan dan 

penolakan pembangunan gereja di Komplek Pondok Hijau Indah, Desa 

Ciwaruga. 

3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial antar-umat beragama setelah 

adanya perencanaan pembangunan gereja di Komplek Pondok Hijau Indah, 

Desa Ciwaruga. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan 

keilmuan sosiologi, dalam cabang sosiologi agama yang terfokus pada potensi 

konflik yang terdapat dalam fenomena perencanaan dan penolakan 

pembangunan gereja di Komplek Pondok Hijau Indah Desa Ciwaruga. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti, dengan 

mengetahui pola hubungan antar-umat beragama, terutama mengenai 

potensi konflik yang ada, maka akan menjadi pembelajaran juga sebagai 

tolak ukur peneliti dalam bersikap dan bergaul di masyarakat, khususnya 

dengan pemeluk agama lainnya. 

2. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar oleh Program Studi 

Pendidikan Sosiologi berkenaan dengan materi Konflik berdasarkan 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat. 

1.4.3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai 

masukan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan 

kondisi masyarakat yang multikultural terutama dari segi agama. Karena 

tentunya pemerintah juga berperan untuk selalu menciptakan kehidupan yang 

rukun bagi masyarakatnya. 

1.4.4. Manfaat Isu dan Aksi Sosial 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan isu penolakan 

perencanaan pembangunan gereja. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan kontribusi bagi penyelesaian atau upaya meminimalisir potensi 

konflik antar-umat beragama. Hasil dari penelitian ini pula dapat menjadi salah 

satu bahan pembelajaran dalam pendidikan multikultural untuk kemudian 

disosialisasikan mengenai pentingnya hidup rukun pada masyarakat yang lebih 

luas. 
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1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Guna mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi serta mempermudah 

pembaca dalam memahami alur pembahasan dalam penelitian ini, maka skripsi ini 

peneliti susun dan sajikan ke dalam lima bab, berdasarkan struktur organisasi 

skripsi sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi sebagai acuan penelitian. 

BAB II  : Tinjauan pustaka, pada bab ini peneliti akan menguraikan dokumen-

dokumen atau data yang berkaitan dengan fokus penelitian, kerangka 

pemikiran peneliti, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian 

yang dilakukan. 

BAB III : Metodologi penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan desain 

penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : Temuan dan pembahasan, pada bab ini setelah data yang diperlukan 

dalam penelitian terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teori 

dan konsep yang telah dicantumkan mencakup kondisi keberagamaan 

masyarakat di Desa Ciwaruga, apa saja yang menjadi indikator potensi 

konflik dalam perencanaan pembangunan gereja, serta hubungan sosial 

antar-umat beragama pasca penolakan perencanaan pembangunan gereja. 

BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi dalam bab ini peneliti 

memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi atas permasalahan 

yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian skripsi. 


