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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Saat ini gelombang kesejarahan manusia telah memasuki babakan baru 

yang secara populer disebut sebagai era informasi dan era globalisasi. 

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya menyentuh hampir seluruh 

aspek kehidupan manusia, sejak aspek politik, ekonomi hingga ke nilai-nilai 

dan moral. Secara sederhana era informasi dan globalisasi tersebut dapat 

diilustrasikan dengan persaingan dalam bidang politik dan ekonomi, kemajuan  

sains dan teknologi, arus informasi yang sangat cepat, dan perubahan sosial 

yang tinggi. Gambaran ini turut mewarnai sikap dan perilaku umat beragama 

di Indonesia masa kini, baik yang berjalan secara paralel dan kooperatif, 

maupun yang konfrontatif  dan berisi ketegangan atau konflik dalam 

kehidupan umat beragama, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di 

Indonesia, mulai konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Maluku dan 

Kalimantan, sampai pada konflik yang akhir-akhir ini terjadi di Pandeglang 

Banten dan Temanggung.   

Faktor lain yang sering disinyalir para ahli adalah faktor kemajemukan 

agama. Beralasan kiranya bila adanya keberagaman agama dari satu 

komunitas dengan satu komunitas lainnya dapat dieksplorasi dengan 

menjelaskan sifat situasi keagamaan dalam masyarakat yang telah mengalami 

diferensiasi cukup besar. Keragaman pemahaman ketuhanan dan ritual ibadah 

di antara berbagai kelompok agama dalam masyarakat, merupakan isyarat 
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tentang perlunya penggunaan analisis fungsional dalam melihat kaitan antara 

agama dan masyarakat. Berangkat dari kemajemukan agama ini pula orang 

melihatnya sebagai sebuah kenyataan yang berujung pada kompromi-

kompromi antar umat beragama pada satu pihak, dan di pihak lain dapat pula 

ditemukan adanya konflik antar umat beragama, karena masing-masing 

pemeluk agama, pada waktu yang sama juga akan berusaha mempertahankan 

identitas keagamaannya (Abdul Fatah,2008:2). 

Dalam pandangan umat beragama, agama dipahami sebagai doktrin 

ajaran, sumber dan jalan hidup yang memberikan keselamatan di dunia dan 

akhirat. Sehingga agama merupakan tema paling penting yang 

membangkitkan perhatian paling serius dibanding masalah lainnya (Khallaf, 

1998:14). Sementara masalah agama akan mempengaruhi proses 

perkembangan kehidupan manusia, terutama dalam masalah humanistik, 

hukum, moral, etika, dan estetika. Secara makro, masalah agama akan 

mempengaruhi pembentukan pandangan dunia (worldviews), khususnya yang 

berkaitan dengan dimensi ontologis.  

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan, dengan mengingat kedudukan 

agama dalam perspektif kehidupan individual dan sosial. Agama diakui 

sebagai kebutuhan paling dasar dan paling fundamental bagi kehidupan 

manusia. Beberapa kajian menunjukkan pembenaran bahwa kedudukan agama 

mempunyai signifikansi personal dan sosial (Rudolf Otto,1987:67). 

 Dalam kajian sosiologi hukum, agama dipandang mempunyai peran 

yang multifungsional. Elizabeth K. Nottingham (1988:97), menyebut paling 

sedikit tiga fungsi agama, yaitu: pemeliharaan ketertiban masyarakat, fungsi 



3 
 

 
 

integratif dan fungsi pengukuhan nilai. Dengan fungsi-fungsi tersebut, agama 

seperti dikatakan Clifford Geertz (1960:57), memunculkan dirinya sebagai 

kekuatan integrasi sosial. Demikian juga Durkheim, sebagaimana dinyatakan 

oleh Sunaryo Adhiwardoyo (2005:75)  memandang agama sebagai faktor 

penting bagi identitas dan integrasi masyarakat. Sedangkan Karl Marx 

memandang agama sebagai bagian dari superstruktur kelas penguasa untuk 

mereproduksi “kesabaran sosial” atau candu dunia (reification) bagi 

melaratnya nasib kelas bawah agar tetap setia (identitas dan integrasi sosial) 

pada pimpinan kelas penguasa (Ibid). 

Meskipun demikian, kehadiran agama selalu disertai dengan “dua muka” 

(janus-face). Pada satu sisi, secara inheren agama memiliki identitas yang 

bersifat eksklusif, partikular dan primordial. Di sisi lain, agama juga kaya akan 

identitas yang bersifat inklusif, universal dan transedental (Jose 

Casanova,1994:4). Ada dua hal yang harus dilihat dari gambaran penjelasan 

ini, yaitu memahami posisi agama dan meletakkannya dalam situasi yang 

riil—agama  secara empirik dihubungkan dengan berbagai persoalan sosial 

kemasyarakatan. Dan dalam konteks yang kedua ini, sering ditemukan 

ketegangan-ketegangan antara kedua wilayah tersebut—agama dan persoalan 

kemasyarakatan. Potensi antagonistik inilah yang selama ini menjadi salah 

satu perhatian utama para aktivis dan pemikir agama. Antagonisme yang 

berkembang di seputar agama ini terjadi pada dua tingkat: (1) ketegangan atau 

konflik yang berkembang di kalangan umat suatu agama; (2) ketegangan atau 

konflik yang terjadi antar umat beragama. Akar antagonisme ini bersumber 

dari lingkup teologis atau beda pandang dalam memahami norma-norma 
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agama, mengingat agama mempunyai identitas yang bersifat eksklusif, 

partikular dan primordial (Bahtiar Effendi, 2001:24). 

Dengan demikian, tampilnya sekian banyak agama dan aliran 

kepercayaan di Indonesia berkonsekuensi munculnya ketegangan dan konflik 

antar umat beragama. Kalangan singularistik beragumen bahwa setiap agama 

mengajarkan bahwa doktrinnyalah yang unik, eksklusif, superior dan yang 

paling benar dibanding agama yang lain. Pandangan keagamaan yang 

demikian selalu mengarah pada sikap keagamaan yang eksklusif, yang 

seringkali menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu integritas 

masyarakat. Fenomena ini dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat 

menimbulkan konflik-konflik sosial, baik karena bertolak dari suatu 

kepentingan (vastest interest) keagamaan yang sempit, maupun bertolak dari 

supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu. 

Dengan demikian, kerukunan umat beragama merupakan hal yang 

sangat penting dan menyangkut dimensi yang sangat luas. Karenanya 

menciptakan kerukunan umat beragama perlu partisipasi dari berbagai pihak, 

khususnya pemerintah dan masyarakat, serta  menuntut penanganan yang 

komprehensif, termasuk bidang-bidang yang sering disebut sebagai variabel 

sosial keagamaan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang 

mewarnai pola perilaku masyarakat dan umat beragama di Indonesia.  

Bertolak dari situasi dan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang 

sering terjadi konflik, terutama yang dipicu oleh beberapa peristiwa yang 

berkaitan dengan tidak harmonisnya hubungan antar  umat beragama, dan 

dengan melihat urgennya masalah kerukunan umat beragama dalam kehidupan 
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masyarakat  yang penuh keragaman dan kompleksitas persoalan-persoalan 

sosial, serta pentingnya fungsi hukum sebagai alat integrasi sosial, maka 

dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul “Pola Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Hukum sebagai Alat 

Integrasi Sosial.”    

 
B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pola pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam perspektif 

hukum sebagai alat integrasi sosial? 

2. Bagaimana pengaturan pola kerukunan umat beragama dalam produk 

hukum atau peraturan di Indonesia?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, bahwa 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pola pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam 

perspektif  hukum sebagai alat integrasi sosial. 

2. Untuk menemukan, mengidentifikasi dan menginterpretasi  pengaturan 

pola kerukunan umat beragama dalam produk hukum atau peraturan yang 

berlaku di Indonesia. 

 
D. Manfaat Penelitian 
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Manfaat penelitian ini diharapkan  dapat memberikan kontribusi baik 

secara akademis maupun praktis, sebagai berikut: 

1.  Secara Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, 

khususnya pemahaman teoritis tentang pengaturan pola pemeliharaan 

kerukunan umat beragama, sehingga terwujud keharmonisan, ketertiban, 

keadilan, kerukunan, serta kemakmuran masyarakat Indonesia, dan sebagai 

pengkajian terhadap produk hukum atau peraturan yang berisi materi 

muatan tentang  kerukunan umat beragama. 

2.  Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada pemeliharaan 

kerukunan umat beragama dalam perspektif hukum sebagai alat integrasi 

sosial ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan 

pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para 

legislator dan pemerintah dalam upaya memberikan pembinaan dan 

peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan pendekatan 

hukum, yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam 

kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan 

suatu produk hukum yang benar-benar dapat memberikan perlindungan 

terhadap seluruh masyarakat, khususnya umat beragama, secara adil, 

khususnya dalam rangka pembaharuan dan pengembangan hukum di 

Indonesia di masa yang akan datang. 
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E. Originalitas Penelitian 

Telah banyak kajian yang membahas tentang hubungan antar umat 

beragama. Hanya saja, sejauh pengamatan penulis, kajian tersebut lebih 

terfokus pada aspek sosiologis dan filosofis, belum menyentuh kepada aspek 

hukum. Misalnya, penelitian tentang pentingnya dialog antarumat beragama 

yang dilakukan oleh Qowa’id (2000) dengan judul “Dialog Antarumat 

Beragama di Kalimantan Selatan”. Penelitian yang bersifat deskriptif-

evaluatif ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dialog antarumat 

beragama. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dan 

ketidakberhasilan dari pelaksanaan kegiatan program dialog dimaksud. Secara 

umum kegiatan dialog berjalan dengan baik, walaupun dijumpai beberapa 

kelemahan atau kekurangan di berbagai aspek.  Di antara kelemahan tersebut  

adalah masalah kurangnya persiapan panitia, kurangnya wawasan nara sumber 

mengenai agama lain, minimnya waktu penyelenggaraan, kurangnya fasilitas, 

kegiatan dan metode yang kurang variatif (menjenuhkan), termasuk kurangnya 

materi buku/referensi yang aktual. Keberhasilan dialog ini antara lain: mereka 

bisa saling mengenal, lebih mengetahui berbagai problem yang dihadapi, 

bersedia saling mendengarkan dan saling introspeksi, tenggang rasa (toleran) 

dan seterusnya.  

Penelitian tentang “Potret Dialog Antar Agama di  Jawa Timur” yang 

dilakukan oleh Siti Zulaikha (2002-2003) bertujuan mengetahui seberapa jauh 

gagasan dialog antar umat beragama di Jawa Timur mampu mengatasi konflik 

sosial berbau SARA di lokal masing-masing kota di Jawa Timur. Materi 

penelitian meliputi: 1) cara pandang aktivis dialog antar agama terhadap 
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agama; 2) membongkar cara pandang para aktivis dialog antar agama terhadap 

sumber-sumber konflik agama yang berkembang di masyarakat; 3) menggali 

sebanyak mungkin model dialog antar uamt beragama yang dikembangkan; 4) 

mengukur sejauhmana implikasi yang muncul sebagai akibat dari gerakan 

yang telah dilakukan.  

Penelitian tentang “Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan 

Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama” juga dilakukan oleh Abdul Ghaffar 

Mahfuz (1997) di Pangkal Pinang. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui peran dan hubungan sosial antar tokoh agama dalam rangka 

mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama di kecamatan Bukit Intan 

Kotamadia Pangkal Pinang. Di samping itu, penelitian ini juga 

mengidentifikasi faktor-faktor yang turut mempengaruhi pola hubungan yang 

diciptakan oleh para tokoh agama tersebut, baik faktor personalnya maupun 

faktor sosialnya, serta bentuk-bentuk pranata sosial keagamaan yang 

dikembangkan oleh para tokoh agama. 

Buku yang berjudul “Merukunkan Umat Beragama; Studi Pemikiran 

Tarmizi Tahir tentang Kerukunan Umat Beragama” merupakan karya yang 

diangkat dari tesis Asep Syaefullah (2007) yang menjelaskan bagaimana 

upaya keras seorang tokoh yang pernah terlibat langsung dan memelopori 

terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia, yakni Dr. Tarmizi Tahir. 

Semasa menjabat menteri agama, obsesi Tarmizi adalah membuat Indonesia 

rukun dari segi antar pemeluk agama, saling kerjasama, dan menghargai 

pemeluk agama yang berbeda-beda. 
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Alasan utama yang mendasari penulis melakukan kajian tokoh tersebut 

adalah bahwa sebagai bangsa yang majemuk dan plural, Indonesia tidak lepas 

dari permasalahan kerukunan antar umat beragama. Problem serius dalam 

membangun masyarakat yang damai dan rukun dalam perbedaan suku dan 

agama adalah kesadaran akan pentingnya saling menghargai dan kerjasama 

antar pemeluk agama. Perbedaan bila dsikapi dan dikelola dengan baik dan 

dewasa akan menjadi potensi bagi upaya membangun kesejahteraan 

masyarakat. Sebaliknya, bila perbedaan dilihat sebagai tantangan dan 

hambatan dalam masyarakat, maka konflik dan pertikaian antar pemeluk 

agama lah yang akan muncul (Asep, 2007:9-10). 

Kemudian, kerukunan umat beragama dalam perspektif fikih (hukum 

Islam), terdapat  buku yang berjudul “Fikih Hubungan Antar Agama” karya 

Said Agil Husin Al Munawar (2004). Buku ini menjelaskan sebuah tafsiran 

(interpretasi) sebagai sebuah hasil ijtihad untuk mengatur hubungan antar 

agama. Dalam menata hubungan antar agama diperlukan ijtihad-ijtihad para 

mujahid untuk mengatur hubungan antar agama agar mempunyai nilai-nilai 

agama dan sekaligus menghormati keragaman dan kemajemukan. Buku ini 

adalah sebuah usaha meletakkan wacana hubungan antar agama dalam 

perspektif fikih. Bila masalah ini berada dalam kajian fikih, maka perwujudan 

kerukunan umat beragama menjadi sebuah kewajiban agama setiap agama-

agama. Meskipun dalam uraian buku ini lebih dominan melakukan pendekatan 

sosial, namun pendekatan sosiologi itu sendiri merupakan alat bantu dalam 

kajian ilmu fikih dan ushul fikih. 



10 
 

 
 

Buku yang berjudul “Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis” karya 

Anis Malik Thoha (2000), yang memuat pokok-pokok pikiran dari 

desertasinya, telah memberikan kritik-kritik obyektif dan ilmiah terhadap tren-

tren pluralisme agama dalam perspektif Islam. Menurut Thoha, gagasan 

tentang kesetaraan agama, yang merupakan inti paham pluralisme agama, 

sepintas sebagai solusi yang menjanjikan harapan-harapan dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang luhur, namun kajian yang mendalam dan obyektif, telah 

menunjukkan sebaliknya, dan semakin menyingkap topeng yang 

menyembunyikan wajah aslinya yang ternyata bengis, tak ramah dan intoleran. 

Berdasarkan hasil beberapa penelitian dan buku-buku tersebut di atas, 

penulis belum menemukan penelitian atau kajian tentang pola pemeliharaan 

kerukunan umat beragama dalam perspektif hukum sebagai alat integrasi 

sosial. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

 
F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Teori 

Hukum juga dilihat sebagai suatu institusi sosial. Dengan 

mengidentifikasi hukum sebagai suatu institusi sosial, maka dapat 

dipahami bahwa hukum bukan sekedar suatu sistem peraturan belaka, 

melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk 

masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan 

masyarakat  (Satjipto Rahardjo,2006:117).  
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Institusi pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat 

untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi 

secara teratur dan adil. Keteraturan dan keadilan merupakan kebutuhan 

hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. 

Apabila keteraturan dan keadilan itu dikukuhkan ke dalam institusi yang 

namanya hukum, maka institusi hukum harus mampu menjadi saluran agar 

keteraturan dan keadilan dapat diselenggarakan secara saksama dalam 

masyarakat. 

Posisi hukum sebagai institusi sosial terlihat dengan baik dalam 

bagan asupan-luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang 

memanfaatkan kerangka besar sistem dari Talcott Parsons. Manfaat bagan 

Bredemeier terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa 

pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan 

hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang 

lebih besar (Ibid: 143-144). Dalam bentuk diagram, bagan Bredemeier 

dapat dilukiskan sebagai berikut: 

MASUKAN              PROSES INTEGRASI               KELUARAN 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Adaptif 
(Ekonomi) 

Proses Pencapaian 
Tujuan (Politik) 

Proses 
Mempertahankan 

Pola (Budaya) 

 HUKUM 
(Mengintegrasikan) 

Organisasi yang 
Efisien 

Legalisasi  

Keadilan 
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Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan 

pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam 

masyarakat,  hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik 

dan budaya untuk kemudian diolahnya menjadi keluaran-keluaran yang 

dikembalikan ke dalam masyarakat. Pada waktu bahan yang harus diolah 

itu masuk, yaitu dalam bentuk asupan itu tadi, wujudnya berupa sengketa 

atau konflik. Hukum, dengan perlengkapan dan otoritas yang ada padanya, 

menyelesaikan sengketa atau konflik tadi, sehingga muncullah suatu 

struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat.  

Pada sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu 

penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi tertentu yang 

sebelumnya dihambat oleh berbagai sengketa antara komponen-

komponennya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh hukum, dalam 

hal ini melalui pengadilan, jelas tidak bisa dilepaskan dari perhatiannya 

terhadap kelancaran proses-proses kehidupan masyarakat. Pada waktu 

hukum harus memutuskan sesuatu sengketa atau konflik, maka ia akan 

berpikir bagaimanakah membuat suatu keputusan yang dampaknya akan 

meningkatkan efisiensi yang produktif. 

Proses-proses politik antaranya terlihat pada pembuatan hukum 

(undang-undang, peraturan). Di sini pembuatan hukum tidak dilihat 

sebagai suatu proses hukum teknik, melainkan sebagai manifestasi dari 

kegiatan politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan 

memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya melalui 

penggunaan kekuasaan. Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran 
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tentang bagaimana hukum sebagai mekanisme pengintegrasian akan 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Dengan 

perkataan lain, cara hukum dalam hal ini pengadilan, menyelesaikan 

sengketa atau konflik yang dihadapkan kepadanya, adalah menggunakan 

patokan-patokan yang telah dibuat oleh badan pembuat hukum sebagai 

suatu institusi politik. Bisa terjadi, bahwa pengadilan menurut saja untuk 

menggunakan patokan tadi, namun bisa juga terjadi bahwa pengadilan 

menolak untuk menggunakannya, karena menganggapnya tidak baik, atau 

dalam istilah hukum: tidak sah. Dengan demikian, maka terjadi 

ketegangan antara pembuat hukum sebagai institusi politik dengan 

pengadilan sebagai institusi hukum. 

Ketegangan ini diselesaikan dengan menyatakan bahwa hasil 

perundang-perundangan itu tidak benar dan harus dibatalkan. Dengan 

pembatalan ini institusi hukum telah menggunakan otoritasnya untuk 

mengkoordinasikan hal-hal yang menghambat kelancaran jalannya 

kehidupan masyarakat.  Dengan melakukan pembatalan itu, ia telah 

menyingkirkan salah satu penghambat bagi efisiensi produksi dalam 

masyarakat. Sebaliknya, apabila patokan yang dibuat oleh badan pembuat 

hukum itu digunakan oleh pengadilan, maka secara tidak langsung itu 

berisi pengakuan terhadap kebenaran dan kebaikan hasil pembuatan 

hukum, dalam istilah hukum disebut: pemberian legimitasi. 

Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana 

pengintegrasi masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk 

menjalankan fungsinya. Hal ini berarti, bahwa para anggota masyarakat 
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harus mengakui bahwa institusi itulah tempat di mana pengintegrasian 

dilakukan dan oleh karenanya orang pun harus bersedia untuk 

menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan perkataan lain, 

masyarakat harus dapat dimotivasikan untuk menggunakan institusi 

hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konfliknya. Dengan demikian, 

masyarakat harus bergerak untuk membawa sengketa atau konfliknya ke 

pengadilan, oleh karena hanya melalui badan itulah keadilan diberikan 

kepada mereka (Ibid:145). 

 
2. Kerangka Operasional 

Untuk keperluan tesis ini, yaitu membahas tentang pola 

pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam perspektif hukum sebagai 

alat integrasi sosial, perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang timbulnya 

masyarakat beserta kemajemukannya (budaya, etnis dan agama), interaksi 

sosial, konflik sosial dan norma atau hukum yang mengaturnya. Juga perlu 

dikemukakan pendekatan teoretis untuk menganalisis permasalahan dan 

lebih memperjelas kedudukan hukum sebagai faktor integrasi sosial.  

Adapun kerangka operasional yang penulis susun dalam bentuk 

bagan sebagai berikut: 
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Masyarakat, pada dasarnya, terintegrasi atas dasar kata sepakat para 

anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu suatu 

kesepakatan bersama (general agreements) yang memiliki daya mengatasi 

perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota 

masyarakat yang sangat majemuk. Masyarakat majemuk berarti keadaan 

masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman, baik budaya, 

Masyarakat 

Kemajemukan (Agama) 

Interaksi Sosial 

Konflik Sosial 

HUKUM 
(Sebagai Alat Integrasi 

Sosial) 

Kerukunan Umat 
Beragama 

 
INTEGRASI SOSIAL 

Dialog Antar 
Umat Beragama 

Sistem Sosial 

Kerjasama 
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agama, bahasa, adat-istiadat, maupun pola-pola sebagai tatanan perilaku 

anggota masyarakatnya (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip,2010:552).  

Hubungan antara manusia satu dan lainnya di dalam suatu 

masyarakat disebut interaksi sosial. Interaksi sosial antar umat beragama 

diharapkan melahirkan kerukunan dan kedamaian. Sekalipun tujuan 

interaksi sosial antar umat beragama belum dapat dicapai dengan 

sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung 

bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Sekalipun disfungsi 

konflik-konflik dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, 

akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan 

teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses 

institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial antar 

umat beragama pada tingkatannya yang sempurna belum tercapai, akan 

tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu. 

Konsekuensi kemajemukan masyarakat, dalam hal ini kemajemukan 

agama, akan melahirkan gejala sosial yang memungkinkan pertentangan 

dan juga kerjasama antar umat beragama. Hal itu sangat tergantung pada 

keadaan masing-masing umat pemeluk agama, artinya jika keadaan antar 

umat beragama ada garis singgung persamaan, maka persamaan tersebut 

akan menjadi alat perekat antar umat beragama, sehingga timbullah gejala 

kerjasama. Lain halnya dengan adanya perbedaan yang menimbulkan 

benturan antar umat beragama, sehingga perbedaan tersebut akan menjadi 

pemicu munculnya konflik antar umat beragama. Di sini diperlukan alat 

atau media yang dapat digunakan untuk mengharmoniskan kerjasama dan 
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alat untuk mencegah terjadinya konflik. Pendekatan dialog adalah sering 

digunakan untuk menjaga keharmonisan kerjasama dan mencegah 

terjadinya konflik antar umat beragama.  

Institusi hukum juga berfungsi sebagai alat mencegah dan 

menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, dan sebagai sarana 

pengintegrasi masyarakat. Memang pendekatan fungsional struktural 

sebagaimana yang telah dikembangkan Talcott Parsons dan para 

pengikutnya, dapat dikaji melalui anggapan-anggapan dasar bahwa 

masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang 

saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, hubungan pengaruh 

mempengaruhi di antara umat beragama adalah bersifat ganda dan timbal 

balik.  

Berdasarkan teori Parsons dan dengan mempertahankan 

penggunaan pendekatan secara sistemik, maka dapat diupayakan untuk 

melihat bagaimana tempat hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain 

bagaimanakah hukum tersebut berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan 

lain dalam masyarakat, khususnya untuk mengatur hubungan antar umat 

beragama. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka hukum ditempatkan pada 

kedudukan sentral di tengah-tengah suatu proses hubungan input dan 

output. 

Dalam teori Parsons, adapun yang dimaksud dengan proses integrasi 

adalah subsistem yang berhubungan erat dengan proses interaksi dalam 

masyarakat. Proses interaksi tersebut tidak cukup untuk digarap oleh 

fungsi mempertahankan pola saja, yaitu. yang berupa penegakan nilai-
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nilai. Proses interaksi itu sendiri sebetulnya menyimpan potensi yang 

mengarah pada timbulnya konflik sehingga menimbulkan masalah 

ketertiban. Di sini Parsons mengambil titik tolak pengutaraan Thomas 

Hobbes yang menyatakan bahwa masyarakat itu merupakan medan 

peperangan antara manusia yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu 

diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar 

mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. 

Norma-norma ini mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan 

sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana 

seharusnya orang bertindak atau diharapkan untuk bertindak. Hukum di 

sini ditekankan fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang 

timbul dalam masyarakat secara teratur, yang dinamakan fungsi integrasi, 

yaitu proses saling pertukaran di antara sistem-sistem dalam bentuk input 

dan output dengan hukum sebagai titik pusatnya. 

Jika diterapkan model sistem sosial yang dikemukakan Parsons 

terhadap gejala hukum, dapat disimpulkan bahwa titik berat hukum 

terletak pada fungsi integrasi. Dalam hal ini hukum diarahkan untuk 

mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi 

tersebut meliputi sistem kaidah yang bertugas untuk mengoreksi perilaku 

yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Dengan 

demikian, kaidah-kaidah tersebut dalam integrasi sosial menuntut perilaku 

tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. 

Peranan hukum dalam hal ini dapat diketahui manakala timbul 

suatu konflik atau sengketa dalam masyarakat. Pada waktu timbul suatu 
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konflik atau sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda 

bahwa diperlukan suatu tindakan agar konflik atau sengketa tersebut 

diselesaikan. Pembiaran terhadap konflik atau sengketa itu tanpa 

penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerja sama yang 

produktif dalam masyarakat. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang 

mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga 

dapat diciptakan atau dipulihkan suatu kerjasama yang produktif. Pada saat 

hukum itu mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai dapat dilihat 

betapa bekerjanya hukum itu sebagai mekanisme pengintegrasian 

melibatkan pula ketiga proses yang lain berupa pemberian masukan-

masukan (input) yang nantinya menjadi keluaran-keluaran (output). 

  
G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian hukum ini bersifat kualitatif, yaitu 

upaya yang sistematis dalam penelitian hukum, termasuk kaidah dan 

teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala peneliti 

pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam 

memperoleh pengetahuan(Abdul Kadir,2004:13-14).  Penelitian ini 

merupakan kajian ilmu hukum tentang pemeliharaan kerukunan umat 

beragama dalam perspektif  hukum sebagai alat integrasi sosial. 

Pengaturan tentang kerukunan umat beragama pada umumnya dapat 

ditemukan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan 
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dalam berbagai dokumen, baik peraturan perundang-undangan maupun 

dokumen tertulis lainnya. 

 
2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum eksploratif  bersifat 

penjajakan dan penjelajahan untuk memperdalam pengetahuan suatu 

gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu 

gejala itu. Di bidang  hukum, penelitian ini misalnya penelitian identifikasi 

hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Nomensen 

Sinamo,2009:34). Penelitian hukum eksploratori bersifat mendasar dan 

bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai 

hal-hal yang belum diketahui (Abdul Kadir, op.cit: 49). Dalam penelitian 

ini, penulis akan mengeksplorasi produk hukum atau peraturan (yang 

berlaku di Indonesia) yang berisi materi muatan tentang pemeliharaan 

kerukunan umat beragama.  

 
3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-

sosiologis. Pendekatan yuridis atau pendekatan undang-undang atau 

statuta approach, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum 

(Barder,op.cit:92); Pendekatan normatif, yaitu penelitian berupa 

inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-

asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian 

yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus 

tertentu (Bahder Johan Nasution,2008:86); dan juga pendekatan sosiologis 
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karena penelitian ini mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai 

tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret masyarakat, yakni hukum 

sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau, dalam penelitian ini, sebagai 

alat integrasi sosial. Oleh karena itu, pusat perhatian pendekatan sosiologis 

adalah pada efektivitas hukum (Satjipto, 1986:4-6). Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan pengkajian terhadap produk hukum yang mengatur 

tentang kerukunan umat beragama, sebagai bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder. 

 
4. Sumber Data 

Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku 

manusia yang dianggap pantas. Sehingga sumber data pada  penelitian 

hukum normatif adalah hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008:118). Adapaun sumber data pada 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer:  

1) Peraturan Perundang-undangan. 

2) Yurisprudensi 

3) Traktat, Konvensi yang sudah diratifikasi 

b. Bahan Hukum Sekunder: 

1) Buku-buku ilmu hukum 
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2) Jurnal ilmu hukum 

3) Laporan penelitian ilmu hukum 

4) Artikel ilmu hukum; dan 

5) Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier: 

1) Kamus 

2) Ensiklopedia 

 
5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum 

atau bahan hukum tertulis lainnya.  

Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Inventarisasi data primer yang berupa produk hukum atau peraturan 

perundang-undangan. 

b. Inventarisasi sumber data sekunder yang berupa buku-buku dan 

literatur bidang ilmu pengetahuan hukum. 

c. Identifikasi data primer yang diperlukan, yaitu proses mencari dan 

mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal-pasal dalam produk 

hukum atau peraturan perundang-undangan. 

d. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari 

dan mengumpulkan buku-buku, nama pengarang dan tahun 

penerbitannya, dan bahan literatur hukum lainnya, seperti jurnal, 

majalah, dan karya tulis bidang hukum. 
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e. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan 

cara pengutipan atau pencatatan. 

f. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. 

 
6. Analisis Data 

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif.  Dalam penelitian kualitatif, 

data-data yang muncul dalam penelitian terlebih dahulu dikelompokkan 

berdasarkan kualitas dan kategori tertentu. Kategori data dikelompokkan 

dalam bagian-bagian: (1) data yang berhubungan dengan formulasi 

kerukunan umat beragama, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi sosial; 

(2) produk hukum atau peraturan yang berlaku  di Indonesia yang berisi 

materi muatan tentang kerukunan umat beragama. Data yang sudah 

dikategorikan tersebut dianalisis untuk memahami dan menjelaskan 

kerukunan umat beragama dalam perspektif  hukum sebagai alat integrasi 

sosial. 

Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis dan dihubungkan 

dengan berbagai gejala sosial dan politik yang menyertainya dengan sebab 

akibat dengan pola induktif dan atau deduktif, serta memberikan 

interpretasi terhadap data-data tersebut.  Berdasarkan analisis dan 

interpretasi tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana pola 

pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam perspektif  hukum sebagai 
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alat integrasi sosial, dan bagaimana pengaturan pola kerukunan umat 

beragama dalam  produk hukum atau peraturan di Indonesia. 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan tesis ini dibagi ke dalam lima bab. Bab I, Pendahuluan, 

yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II, berisi tentang Hukum sebagai Alat Integrasi Sosial, yang 

meliputi 8 (delapan) pokok bahasan, yaitu: Hukum dan Perundang-Undangan, 

Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Institusi Sosial, Hukum dan Interaksi 

Sosial, Sosialisasi Norma Hukum dan Kontrol Sosial, Norma Hukum dan 

Pembentukan Kepribadian, Hukum dan Konflik Sosial, dan Hukum dan 

Integrasi Sosial.  Khusus Pokok bahasan pertama membahas tentang teori 

hukum, terdiri dari sub-pokok bahasan: Pengertian Hukum, Hakikat Peraturan 

Perundang-Undangan, Hakikat Sosial Peraturan Perundang-Undangan, 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan, 

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Jenis dan Hierarki 

Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pokok bahasan kedua membahas 

tentang teori hukum dalam masyarakat, yang terdiri atas sub-pokok bahasan: 

Hakikat Masyarakat, Hukum sebagai Norma dalam Masyarakat, dan Fungsi 

Hukum dalam Masyarakat. 
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Bab III, berisi tentang Agama dan  Kerukunan Umat Beragama, yang 

meliputi 8 (delapan) pokok bahasan, yaitu: Hakikat Agama dalam Perspektif 

Sosiologis,  Kerukunan Umat Beragama, Pluralisme Agama, Kebebasan dan 

Hak Asasi Beragama, Toleransi Antar Umat Beragama, Konflik Antar Umat 

Beragama, Dialog Antar Umat Beragama, serta Kerukunan Umat Beragama 

dalam Perspektif Hukum.   

Bab IV, berisi Pembahasan tentang Pola Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama dalam Perspektif Hukum sabagai Alat Integrasi Sosial, yang 

meliputi tiga pokok bahasan, yaitu: 1. Inventarisasi Produk-Produk Hukum 

atau Peraturan yang Berisi Materi Muatan Kerukunan Umat Beragama; 2. 

Asas-Asas Materi Muatan Produk Hukum yang Mengatur Kerukunan Umat 

Beragama di Indonesia, yang meliputi: Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, 

Asas Kebangsaan, Asas Kekeluargaan, Asas Kenusantaraan, Asas Bhineka 

Tunggal Ika, Asas Keadilan, Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan 

Pemerintahan, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, serta Asas 

Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan;  dan 3. Pola Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama dan Upaya Pencegahan Konflik Antar Umat 

Beragama. 

Bab V, sebagai Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.   
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